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Politiszkos žinios.
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Clszpanija ir Suvienytos 
Wieszpatyst$s.

Kaip dabar rodosi, tai, jeigu 
neatsiras koksai stebuklingas isz
ėjimas, karė terp Suvienytų 
Wieszpatyszczių ir Iszpanijos ne- 
užiigio turės užgimti. Daugu
mas Europos vieszpatyszczių ne 
bando nesutinkanezius taikyti, 
kadangi karė, nors ir pasekmin
ga, apsilpnys abidvi vedusiis 
karę vieszpatystes; tūli angliszki 
laikraszcziai net kursto Amerikę, 
kadangi užgimus karei, Amerikos 
prekysta-turėtų su visu apsisto
ti, o isz to Anglija pasinaudotų, 
atgriebtų ji vėl tuos krasztus, 
isz kur jos it-zdirbimus iszstumė 
amerikoniszki. Stengiasi vien 
taikyti nesutinkanezius Prancuzi 
jos randas, nors daugelis parla
mento pasiuntinių reikalauja, i- 
dant Prancūzija tiesiog, nors su 
ginklu, užstotų už giminingę Isz- 
panijęir neduotu ję sumuszti ger 
maniszkos kilmės Amerikai, per 
kę tautos germaniszkos kilmės 
tikt lahiaus susidrutintų. Ame- 
rikoniszka komisija tirinėjusi 
priežastis, kurių dėl atsitiko ex- 
pliozija ant kariszko laivo “Mai
ne”, pabaigė savo darbę ir atsiun 
tė prezidentui savo nusprendimą: 
ji sprendžia, kad amerikoniszkas 
laivas paskendo nuo expliozijos 
isz lauko, taigi nuo torpedos, 
kurię galėjo pamesti tikt nepri- 
lankus Amerikai iszpanijonai. 
Iszpaniszka komisija visai kito

ji nusprendė, kad expliozija užgi 
mė isz laivo vidurio. Iszpanija 
reikalauja, idant tie nesutikimai 
butų pavesti ant nusprendimo 
terptauiiszkos komisijos. Jeigu 
amerikonai ant to ne sutiks ir 
pareikalaus nuo Iszpanijos dide
lio atlyginimo, karė terp tie
dviejų vieszpatyszczių turės už
gimti. Tūli Amerikos kongreso 
pasiuntiniai reikalauja, idant vie
ton atlyginimo pinįgais už sunai- 
kintę laivę, Iszpanija su wisu pa- 
liuosuotų Kubę. Žinoma, kad 
Iszpanija be karės, nebūdama su
muota, Kubos ne paliuosuos. 
Iszpanijoj atsibuvo dabar pasiun
tinių į parlamentę rinkimai, liko
si iszrinkti daugumoj pasiunti
niai pritarianti dabartiniam ran
dui. Daugumas Iszpaniszkų laik- 
raszczių, teip kaip ir daugumas a- 
merikoniszkų, reikalauja, idant 
Iszpanija ne nusilenktų. Toksai 
suerzinimas abiejų pusių ne gal 
ilgai trauktiesi, kaip sakėme, jei
gu ne atsiras koksai stebuklingas 
iszėjimas, nėra vilties, kad be 
karės viskas galėtų pasibaigti. 
Kaip vienok karė gal pasibaigti, 
nieks ne gal įspėti: jeigu ji ant 
ilgiaus užsitrauktų, galėtų į ję 
įsikiszti ir tūlos Europos viesz- 
patystės. Europos tautos neken- 
czia susidrulinimo kokios nors 
isz ne europeiszkų vieszpatysz
czių; nors jos Europoj viena ki
tai pavydi ir neužsitiki, bet jeigu 
tikt reikia apsilpnyti kokię nors 
isz neeuropeiszkų tautų, moka 
kaip kada susitaikyti ir nedaleidžia 
pasinaudoti ilz vaisių pasekmin
gos karės. Amerika, per pakėli 
mę muitų ant Europos iszdirbi- 
mų neužsipelnė ten draugų. To
dėl klausymas, ar jai daleis pasi
naudoti isz karės vaisių, kad ji 
ir sumusztų Iszpaniję? Iszpanija 
rods neturtinga ir silpna, bet <a- 
riszkos pajiegos Amerikos ne 
kasžin kokios. Jeigu vien pinįgai 
kares laimėtų, nėra abejonės, kad 
Amerikos butų viražus, bet tautų 
istorijos rodo, kad ne visada tur
tingesni buvo beturegių perga
lėtojais. Iszpanija atsiuntė savo 
torpedinius laivus prie Kubos lauti daugiaus pinįgų ant sudru- 
pakranezių, drutina krantus jai tinimo ir žemės kariaunos. Žino- 
prigulinczios salos Porto Rico ir mg įp su tuom turės pasiskubinti,

Filipinų salų portus. Laikrasz- 
cziai paduoda, buk rengiasi ji už
drausti amerikonams važioti ka- 
riszkais laivais paszelpę badę 
kencziantiems kubiecziams ir ję 
dalyti. Jeigu Amerika nesutiks, 
idant tę paszelpę dalytų iszpa- 
niszkas randas, tai amerikonams 
bus uždrausta szelpti bud uolius,

Nuo Chinų pakranczių.
Ant reikalavimo Prancūzijos, 

dar Chinų randas nesutiko, Pran
cūzija vienok dalį savo laivynės 
jau iszsiuntė į rytinę Aziję, kita 
dalis laukia vien prisakymo. Jei
gu už Chinus atvirai nieks neuž
tars, nėra abejonės, kad jie turės 
Prancūzams pasiduoti, kadangi 
ant prieszinimosi ne turi atsakan- 
czių pajiegų. Užtarti gi galėtų 
vien Anglija, bet atviras jos už
tarimas galėtų pagimdyti didelę 
karę, Maskolijai antai lengva 
siųsti kariaunę į Indijas ir jas nuo 
anglijonų paveržti. Nepasiseki
mas Indijose, priverstų pasi
traukti su wisu ir isz Egipto ir 
ji ant syk visose svieto dalyse 
nužudytų savo įtekmę. Todėl 
Anglija wien gazdina kitus, bet 
kaip tikt tie gazdinimo nenusi
gąstą, Anglija paprastai, jeigu 
tikt nėra tokių, kas už ję norėtų 
kariauti, nusilenkia. Ant jūrių 
rods Anglija dar vis drucziausia, 
bet už tai jos žemės kariauna labai 
silpnu, į Indijas maskoliszka ka
riauna ne reikalauja per jūres 
keliauti.

Maskoliai ant galo susitaikė su 
Chinais, jų randus atiduoda Mas-

Arthur ir Talien-Wan ir dalei- 
džia jai dirbdinti geležinkelius 
Mandžurijoj ir Sziauriniuose 
Chinuose. Porte Chov masko
liai parengia staciję savo laivy
ne! ir anglių sukrovimo vietę, 
valdžię ant miesto palaiko Chi- 
niecziai. Į portus Port Arthur 
ir Talien-VVan gali atkakti ir 
kitų krasztų kariszki laivai. Ja- 
poniecziai paliovė priesztaravę 
Maskolijai sziauriniuose Chinuo
se, už kę Maskolija pasitraukia 
visai isz Koreos. Tokiu budu 
mat Anglija pasiliko viena be 
draugų ir pritarėjų. Ji vienok 
siunezia vis daugiaus laivų į 
Chinų pakrantes, bet su jais, tur
būt, ne drys priesztarauti.

^Vokietija.
Wokietijos randas skubinasi 

nuo dabartinio parlamento i užde
rėti reikalingus pinįgus ant pa
dauginimo kariszkų laivų skait- 
liaus. Tas jam pasisekė, 
kadangi rando reikalavimus, 
padalintus ant 6 metų, parla 
mentas 212 balsų priesz 139 už 
gyrė- Wiskas rymojo vien ant 
baLų katalikiszkos, teip vadina
mos centrum partijos. Jeigu pa
siuntiniai katalikų butų balsavę 
priesz tuos kreditus, jų ne butų 
pripažinę randui. Prieszais ran
do reikalavimę balsavo: socija 
listai, liberalai, lenkai, alzatai ir 
pasiuntiniai vokiszkos ukinįkų 
partijos. Kę randas pažadėjo 
katalikams už jų balsus, to dar 
ne žinia, bet jie dykai savo balsų 
randui ne davė. Klausymas tikt, 
ar jis savo pažadėjimę iszpildys. 
Ne kartę jau, teiposgi už balsa- 
vimę po rando pusei, jis pažadė
jo centrum pasiuntiniams daleis- 
ti pargrįžti į Prusus iezvytiems 
isz ežia jėzuitams, bet kaip tikt 
tas, ko reikalavo, tapo užgirtas, 
randas savo pažadėjimo ne iszpil- 
dė. Socijalistų pasiuntinys Be- 
bel, savo .kalboje tę ir nurodė 
katalikams, stengėsi juos perti
krinti, kad jie ne privalo pasiti
kėti ant rando pažadėjimų. Da
bar rengiasi randas vėl pareika-

kadangi sėjos mėnesyj bus rinki-1 IgZ LifltllVVOS 
mai naujų pasiuntinių ir kaip pa- v *
prastai būva, iszrenka kiekvie- 
nę sykį daugiaus rando prieszų 
negu jam pritarianezių, labiausiai 
dauginasi skaitlius socijalistų pa
siuntinių, o tie retai randui pri
taria.

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio vėl 

smarkiam* pradėjo virti. Kadan
gi sultanas, turėdamas paramę 
Wokietijos ir Austrijos, ne sutin 
ka, idant Kretos gubernatoriu
mi pastotų Grekijos sosto įpedi 
nis, Maskolija nori jį priversti 
pasiduoti savo norams. Ji pa
reikalavo, idant Turkijos kariau
na pasitrauktų isz dar jos laiko 
mos Tessalijos, kadangi Grekija, 
gavusi pasiskolinti pinįgų, dalį 
užgirtų karės kasztų jau užmokė
jo. Turkijos randas jieszko vien 
priekabių, kaip tę provincija sau 
palaikyti ir kariaunai ne duoda 
įsakymo trauktiesi laukan. Ka
dangi Turkija skolinga Maskoli
jai karės kasztus už paskutinę 
1877 m. karę, todėl ji tuojaus ir 
pareikalavo nuo Turkijos rando, 
idant isz gautų nuo Grekijos pi
nįgų užmokėtų senus karės kasz- 
tus 3500000 turkiszkų svarų. 
To ne gana, Maskolija, per savo 
agentus,sukėlė maisztus Macedo 
nijoj, prikalbėjo Bulgariję remti 
maisztus, szelpia isz naujo Azija- 
tiszkoj Turkijoj norinezius ant 
pavasario pasikelti armenieczius. 
Maskolija nuo Turkijos reįkalau 
ja ne tikt pripažinimo Grekijos 

natoriaus ir pasitraukimo isz Tęs; 
sali j os, bet ji reikalauja, idant 
sultanas, kaipo Egipto virszinį- 
kas, pareikalautų nuo Anglijos, 
kad ji su sawo kariauna «u visu 
isz to kraszto p įsitrauktų. Sul
tanas vienok bijosi erzintiesi su 
Angbja, kadangi jis ne per daug 
pasitiki ant Maskolijos pagelbos, 
jeigu ant Turkijos už tai užpultų 
Anglija.

Egiptas.
Kariauna angliszka ir egiptisz- 

ka traukia vis toliaus į pietus, 
ant kelio atseina jai susimuszti 
su mažais derviszų pulkeliais, 
bet iki sziol didesnių muszių ne 
buvo. Pajiegos vienok dervi- 
szų dabar jau ne toli nuo an- 
gliszkos kariaunos, todėl neužmi
gto prieszai turės. susimuszti. 
Skaitlių angliszkų kareivių pa
duoda ant 20000 žmonių, prie- 
szais juos yra pajiegos derviszų 
po wadovy>te Osmano Digma, 
susidedanezios ir 30000 žmonių. 
Nėra abejonės, kad nors dervi- 
szų yra dauginus, jie taps angli
jonų sumuszti, kadangi paskuti
nių ginklai yra geresni. Jeigu 
juos paremtų Abisinija, tęsyk an- 
glijonams galėtų atseiti riestai, 
bet kaip angiiszki laikraszcziai 
garsina, terp Anglijos ir Abisini
jos tapo padaryta sutartis: An
glija daleidžia Abisinijai užimti 
jūrių pakrantes ant Somali kran
to ir-tokiu budu Abisinijos rube- 
žiai pasiektų jūrių, už tai vienok 
Abisinija pasižada ne remti der- 
viszų. Ar teisingai vienok a 
pie sutartį raszo ansrliszki laik
raszcziai, nežinia. Maskoliai ir 
prancūzai prikalbinėja karalių 
Menelikę stoti derviszų pusėj, 
priesz Angliję.

Nesutikimai, koki buvo užgi
mę terp ėsanczfų po valdžia krie
no karaliaus, Sz ved i jos ir Nor
vegijos, ant galo isadilo, abudu 
krasztai susitaikė, Norvegijai li
kosi pripažinta tiesa turėti sveti
muose krasztuose atskirus savo 
konsuline. Tokiu budu pavojus 
karės terp tiedviejų krasztų isz- 
nyko: Norvegija nųrėjo su visu 
nuo Szvedijos atsiskirti, bet da
bar nėra reikalo t p daryti,kadangi 
Szvedija pripažįsta jai tę, ko rei
kalavo.

Didelis kanalas jungiantis 
Baltiszkas sn Juodom - 

sioms Jūres.
Maskoliszko rando paskirta 

inžinierių komisija ant apdirbimo 
plianų kanalo jungianezio Baltisz
kas su Juodomsipms jūres pabai 
gėsavo darbę. Irtikrasztis “Mou- 
vement Geograficjue”, iszei minti? 
Bruxellėj, apie tę didelį kanalę 
paduoda tzitokias žinias: kanalas 
ant pavirsziaus tarės 215 pėdų 
ploczio, ant dugno gi 100 pėdų 
ploczio, gilus bus ant 28 pėdų, 
idant didžiausi jūrių laivai 
juom plaukti galėtu. Prasidės jis 
nuo Rygos, bėgs upė Dauguva 
iki Dinaburgui, nuo ežia bus nu
kastas kanalus iki Lepeliui, jun
giantis Dauguvę su Berezina, į 
puolczię į Dneperę. Berezina bus 
atsakaneziai pagilinta ir ja bėgs 
kanalas iki jos įpuolimui į Dne- 
pėrę, Dneperu bėgs kanalas iki 
Chersoniui, ant Juodųjų jūrių. 
Kanalę reiks nukasti tikt per 
200 kyliometrų (netoli tiekjau 
vioretų), likusi gi 1400 kylio
metrų bėgs upėmis, kurios turės 
būt tikt pagilintos ir 
iszvalytos nuo akmenų ir sudu- 
mų. Apart portų Rygos ir Cherso- 
niaus, ant viso to kelio bus pa
rengta 15 portų: ant Dauguvos 
bus portai: Jacobstadte ir Dina- 
burge, ant Berczinos: Lepele, 
Borisove ir Bobruiske; ant Dne- 
pero: Kijeve, Perejaslave, Kane- 
ve, Czerkasuose, Kremenczuge, 
Werchodneprovsk^, Jekaterinos-^
lo vTuje, Alekno > d i«»v sk < •, Niko ant visokių mokeszczių, likusi 
poliuje, Bereslavle ir Aleszkyje. 
Kiekvienas isz tų miestų pavirs 
į jmrtinius miestus, į kuriuos di
džiausi jūrių laivai lygini karisz
ki, kaip ir prekėjų, galės ateiti. 
Wisos aplinkinės upės, sziędien 
botame netinkanezios, bus tei-1 kur negali gaut, kaip pas Ameri- 
posgi pagilintos. Kanalas tasai i konę. Lždrausta laikyti lietu- 
pakels ir tulus Latvyjos ir Lietu-1 viszki kalendoriai, visokios knį- 
vos miestus, kaip antai Disnę. g^l^s. o už laikraszczius tai į Sibe. 
Darbas tas kasztuos apie 200 mi- į riję iszvaro. Jsikeri tos visokios 
lijonų rublių ir bus pabaigtus į 5 
metus. Žinoma, maskoliszkas ran
das kanalę rengia pirmiausiai dėl 
savo kariszkoslaivynės, betjhat- 
gahęs visiems vakariniams Mas
kolijos krasztams didelę naudę,pa 
lengvins gabenimę produktų į 
svetimus krasztus.

Iszwežlinas awiq per Lie
poją.

Maskoliszkas randas nori pu 
lengvinti žmonėms iszgabenimę 
gyvų avių į užrubežius, ypacz 
gi į Prancuziję ir Angliję tiesiog 
isz maakoliszkų portų, kadangi 
gabenimas vandeniu kur kas yra 
pigesnis negu geležinkeliais. Ant 
Balliszkų jūrių, ant iszgabenimo 
avių paskiria Liepojų, todėl ant 
geležinkelių, nuo tolumų didės 
nių kaip 300 viorstų, numažino 
frachtus (užmokesnį už perveži- 
mę) iki 5 kap. už viorslę nuo 
vieno vago o. Toksai paleng
vinimas vienok Lietuvos ne sie
kia, kadangi isz visokių jos 
krasztų į Liepojų ne bus daugiaus 
kaip 300 viorstų. Mat maloningo 
caro valdžios rūpinasi vien apie 
naudę Maskolijos vidurių, ant 
naudos tų vidurių kitiems, ne 
maskolių apgyventiems krasz- 
tams reikia per daug aukauti, o 
už tai ne maskoliazkiems gyven
tojams nė netikę carai, ne Masko
lijos viduriai niekuom nė atlygi
na, carai lyg pakvaiszę visokiais 
budais ne maskolius skriaudžia.

Apwogė bažnyczię.
Witebsko gub.,miestelyj Kres- 

lavka, likosi suimtas vargamis- 
tra, bajoras Wasilevski. Perei- 
tę metę pasimirė ežia grafienė 
Plater. Po szermenų tuojaus ra
do zokrlstijos szėpas atplėsztas ir 
isz jų pinįgai prapuolė. Nužiu- 

rėjo isz syk Wasilevskį, kadangi 
jis pradėjo smarkiai girtuokliau
ti, iszmokėjo visas skolas. Pa
klaustas, kur gavo pinįgus, atsa
kė, kad davė jam grafas Plater, 
bet tas to ne pripažino. Pra- 
baszczins vienok nenorėjo tikėti, 
idant Wasilewski butų vagim. 
Wėliaus tikt viskas iszsiaiszki- 
no, kada jisai apvogė vienę sa
vo draugę, ir prieglaudos namus; 
pridirbo jis teiposgi daug visokių 
szelmystų Peterburge. Tirinėda- 
ml jo darbus, viskę susekė ir da
bar bajoras vagilius tupi jau ka
linyj.

Isz Suwalkų gub.
Bgai gyvendamas Amerikoj, 

turiu ten daugybę gerų draugų. 
Sziędien ėsu savo brangioj tėvy
nėj Lietuvoj ir apturiu laiszkus su 
užklauaymais, kaip einasi ir kaip 
gyvena Lietuvoj?

Broliai lietuviai! Neviena sa
kote: “asz parai vesziu 2000 rubl., 
nusipirksiu namus ir gyvensiu 
linksmai”. Teisybė, tę galite pa
daryt į porę sanvaiezių, pareiti 
ir nusipirkti kuonogeriausius, nes 
pilna parduodanezių, tiktai pir- 
kikų mažai. Papratęs Amerikoj, 
uegyvęsi Lietuvoj linksmai, 
reiks dirbti nuo tamsus iki tamsai 
ir užtai, arba tu vienas su savo 
samdinįkais juodos duonos pasi- 
valgęs ir nieko neturėsi, visados 
mislysi, kur uždirbti kelias kap. 
Pinįgų visoj Lietuvoj nėra, per 
tai dvarai ir didelės kolionijos gerti kuo daugiausiai degtinės, 
užstatytos į bankę, tai kad ir pa
daro kiek pinįgo, tai kemsza į 
bankas dėl iszmo^ėjimo proc.,

dalis einaį šydų kiszenių. Žemės 
derlingumus, kaip sako, kiekvie- 
nęmeta vis eina mažyn. Uždarbis 
susimažino ir ukinįkai reikalauja 
pasiskolinti pinįgų, kiekvienas 
atėjęs pripažįsta, kad kitur nie- 

neteisybės ir nereikalingi urėdnįkų 
plė.szimai. Jeigu dar kas moka mas
koliszko raszto, tai tam dar tru
putį geriaus. Eikime pas paczto 
užveizėtoję, ar rasim teisybę? 
Siuneziant pinįgus, nors siųstumei 
vos kelias kapeikas, kaip ubagas 
praszo, jeigu pareikalauji kvitos, 
tai jos neduoda, tikt užmano 
atsimti pinįgus nuo nemokanezio 
pasiraszyti ir niekam nesakyti.

Ne viens sakė dar man būvant 
Amerikoj, kad laikraszlis “Lietu
va” per daug peikia maskoliszkę 
randę. Tai dabar asz, žeminus 
pasiiaszęs, užtikrinu,kad nepeikė, 
bet tikrę teisybę raszė. Amerikoj 
papratęs prie liuosybės, ežia jos 
neras.
Senapilės pav.,Aleksote, vienas 

vokietis turėjo dukterį galinezię 
tekėti. Priprato prie jos vokietu
kas dirbantis Kauno fabrike ir 
žadėjo imti už paczię, kada buvo 
suruosztos vestuvės, atėjo jauni
kis važiuoti į szliubę plonai apsi
rėdęs. Wuoszvis, matydamas, 
kad gali būt per szalta, davė sa
vo ploszczių ir 10 rubl. pinįgų ir 
iszleido į bažnyczię; atvažiavus 
ties kanceliariję, jaunikis pasakė, 
kad turįs reikalę ant 5 minutų 
kanceliarijoj, pasakęs tę, nuėjo ir 
per kitas duris isznyko. Wa?elnį- 
kai, nors jieszkojo, bet jaunikio 
ne rado.

Į tę tarpę pasnigo ir pataisė ke
lius.

Upė Nemunas užsaalo ir 
žmonėms pasilengvino su 
miestiszkiais susineszimai, į Kau
pę gali sau lėngvai pereiti. Uki
nįkai važioja ant pelno žydams 
medžius, bet nesmagu, kad negal 
užpelnyti, nes žydai mažai užmo
ka.—-Wagių priviso daugybė, pas 
katra dar kę jauezia, tai ir atsi

lanko. Turi būt labai atsargus 
nuo szelmių. Ant upės Nemuno, 
labai plonas ledas, dėl to po Za- 
pyszkiu prigėrė vienas žmogus ir 
žydas: nakties laike įlūžo į upę, 
bet ant nelaimės,nemokėjo plauk
ti.

Kauno gub. ir pav., miestelyj 
Wilkijoj, prekės javų yra szito- 
kios: už purę kvieczių moka 3 r., 
40 kap.,už rugius 2 r. 30 kap., už 
miežius moka 1 r.90 kap.,iki 2 r., 
už avižas 1 r. 20—1 r. 30 kap., už 
bulves 85—90 kap., už brokus 
(batvinius) 45—50 kap., už sva- 
rę juodos duonos žydai ima 2 k., 
už baltos 4| kap., už svarę cuk
raus 17 kap., už svarę kavos 60 
kep., už svarę kerosino 4| kap., 
mažiausia silkutė 2 kap., didesni 
2} ir 3 kap., baczka silkių 24 rub., 
yra ir pigesnių. Sviesto svaras 
30—35 kap.; tuzinas kiauszinių 
10—13 kap., svaras aliejaus 16 — 
17 kap.

Tai matot da ir supraskit 
Lietuvos biedno ogaus gyve- 
nimę: jeigu uždirb girioje per 
dienę 15 arba 20 l p., tai labai 
gerai, o perkant iskę ukinįkui 
reikalingę reikia brangiai užmo 
kėti. Skruzdė.

Neiszmintinga sztuka.
Netoli Tilžės, viepę plytny- 

czios darbinįkę sukandžiojo pasiu
tęs szuva. Kiti darbinįkai tuojaus 
pradėjo jį gazdyti, įkalbėjo jam, 
kad į 9 mėnesius turės pasiusti, 
jeigu nori iszsigelbėti, tai turi

Darbinįkas su baime laukė tų 
nelaimingų 9 mėnesių ir žinoma, 
per tę laikę, nors buvo nepratęs, 
stengėsi kuo daugiausiai degtinės 
iszgerti. Perėjo 9 mėnesiai, žmo
gelis rods nepasiuto, kadangi szu
va įkando jam per drabužius, bet 
užtai,nuo gėrymo be mieros degti
nės,įgavo proto sumaiszymę. Na- 
mieje sudaužė padarus ir visus 
daiktus, norėjo užmuszti savo 
motinę, bet to nedaleido kaimy
nai, suriszo jį ir nugabeno į Til
žės ligonbutį.

Pawasaris Lietuwoj’.
Pavasaris Lietuvoj jau prasi 

deda. Wyturiai Kaupo ir Wil- 
niaus gub. pasirodė 1 d. Kovo, 
8 d. Kovo parlėkė žęsys ir lauki
nės antys. Užstoję po tam va
karinėj Europoj szalcziai ir ant 
Lietuvos atsiliepė, po didelių 
vėtrų ir sniego darganų oras 
musų tėvynėj teiposgi diktai at- 
szalo.

Netikri PinĮgai.
Wilniaus gub., Trakų paviet., 

ypacz gi mieste Trakuose, ne su
sekti dar piktadariai paleido terp 
žmonių daug ne tikrų, jų padirb
tų sidabrinių pusrublių. Pinįgai 
tie padirbti isz cino, bet padirbti 
teip gerai, kad jų nuo tikrų ne 
galima atskirti. Jie vienok leng
vesni ir ne skamba teip kaip 
kri.

Jawų prekės.
Liepojuje mokėjo: už pudę ru

gių 77—79 kap. Avižos vidu
tinės 78—81 kap., geros 82—87 
kap., geriausios 88—92 kap. 
Kviecziai 117—121 kap. Linų 
sėmens 130 kap. Kvietinės kly- 
nės 56—62 kap.

Baidykla.
Pagal Ada Nkori.

Sziędien naktyj asz pamaeziau 
prie mano lovos baisię baidyklę 
bestovint, su blizganeziomis aki
mis, su kardu pajuostyje. Man 
pasidarė baugu. Ana praszneko: 
“Asz—vargas! vaike, nuo szios 
valandos asz neb’atstosiu nuo ta
vęs; kur tų žengsi keliu, erszkė- 
esiais klotu, asz visur busiu su 
tavim”. Asz aszarodama mel
džiau jos: “Eik szalyn! eik!” bet 
ji nesikrutino isz vietos. Wėl ji 
praszneko: “Teip paraszyta te
nai, ant augsztybių: tu busi tam
siu žiedeliu, žiedeliu terp sniego, 
gal būt žiedeliu pikto, bet teip 
paraszyta tenai, ant augsztybių”. 
Asz suszukau paszokusi: “Ne, asz 
nenoriu nustoti vilties, kuri ma
nę jaunę žadina. Asz geidžiu- pa 
žinti szventę ugnį meilės, geni
jaus, szviesos. Eik szalyn, eik!” 

Bet ji atsakė: “Tiktai tas tikros 
didybės apsiaustas, kurs paduoda 
rankę kencziantiems ir alpstan
tiems; tiktai vargas priduoda i- 
dėjai dieviszkę įkvėpimę, tiktai 
tas, kurs kovon stoja, vertas yra 
pergalėjimo”. Ir asz tada tariau. 
“Pasilikk”.

Reikale rinkimo naujų 
miesto uredn(kų.

Chicagos miestas yra padalin
tas ant 34 vardų, wardos ant 3 
tovn’ų. Kas pavasaris yra ren
kama kiekvienoje vardoje po 
vienę nauję aldermonę ir kiek
viename tovn’e po 4 urėdnįkus, 
tai yra: at-sesorius, kolektorius, 
superrevizorius ir klerkus. Už
duotė assesoriaus yra: aptaksuoti 
miesto gyventojų turtus, kaipo 
tai namus, lotus, fabrikus, szto- 
rus ir visokius biznius ir ant jų 
uždėti taksas (mokeszezius) į mie
sto iždę. Kolektoriaus užduotė, 
kaipo kasieriaus: nuo žmonių mo- 
kesezius už taksas priiminėti ir 
surinktus pinįgus teisingai į mie
sto iždę atiduoti. Superrevizo- 
riaus užduotė: dažiurėti assesorių 
ir kolektorių, idant žmonės butų 
teisingai aptaksuoti, kad surinkti 
už taksas pinįgai teisingai į mie
sto iždę butų priduoti ir jeigu a- 
teina nuo žmonių skundai, kad 
neteisingai, per brangiai juos ap- 
taksavo—tę viskę isztirti. ir kas 
negero—pataisyti. Ant rankų aJ- 
dermonų yra atiduota visa mie
sto gaspadarysta; jie turi tie-ę a- 
tidarinėti naujas ulyczias, liepti 
jas iszbrukuoti, apszviesti žibu
riais, kokiais jiems norisi, pave
lyti įvesti mieste naujus geležin
kelius, stritkarių linijas, arba 
juos isz miesto praszalinti, uždėti 
“laisuius” ant visokių prekystų, 
gazo, elektrikus ir kitų pramonių, 
žodžiu sakant — į jų rankas yra 
pavesta wisa valdžia miesto, ir 
kaip jie nori, teip gali daryti.

Taigi supratę kokię didelę val- 
džię mes savo baisais į jų rankas 
paduodame, privalo kiekvienas 
stengtiesi, idant ant tokių aug- 
sztų urėdų iszrinkti teisingus 
žmonis, kurie rūpintųsi apie žmo
nių ir miesto gerovę, o ne duot 
savo balsę jeib “boomui”, kurs 
rūpinasi tik apie pripildymę savo 
kiszeniaus.

Pereitę metę turėjome South 
Tovn’e urėdnįkus demokratus, 
kurie prižadėjo žmonėms suma
žinti taksas ir geresnę tvarkę 
mieste įvesti. Teisybė, sumažino 
taksas didžtureziams, nuo kurių 
gavo kyszius po kėlėt ę tukstan- 
czių doliarų,bet už tai ant biednų 
žmonelių- užkrovė nuo 15 iki 30 
procentų daugiaus taksų kaip 
pernai buvo. Wienok tas ne pasi 
sekė: atsirado žmonės, kurie da- 
rodė jų vagystes ir už tai asse^ 
sorius ir superrevizorius tapo ati
duoti po sudu “Grand Jury”.

6tos vardos demokratiszki ai- 
dermonai prižadėjo lietuviszkam 
kliubui lūžinę miesto darbų, bet 
kaip tik liko iszriuktais, savo pri
žadėjimus užmirszo,gavo darbus, 
bet ne lietuviai, tikt airiszki 
“boomai.”

Taigi ar ne butu laikas jau sy
kį tų apgaudinėtojų nusikratyti, 
o į jų vietę iszrinkti doresnius 
žmonis?

Ateinancziame utarnįke, 5 d. 
Balandžio, nuo 6 vai. ryto iki 4 
po pietų, bus atidarytos vietos 
balsavimo ant naujų miesto urė- 
dnįkų. Taigi kiekvienas, turin
tis amerikoniszkas popieras, pri
valo toj dienoj balsuoti už geres
nius žmonis, o tokiu budu nusi- 
kratysime gaujos apgavikų. Ne- 
mislykit,kad jūsų balsas mažę turi 
svarbę, neidami balsuoti, duoda
te progę airisziams iszrinkti savo 
“boomus” ant urėdnįkų, kurie 
paskui ir asti geri tik dėl “boo- 
mų”, o ne dėl mus. Toje dienoje 
visi fabrikai leis savo darbinįkus 
balsuoti ir už sutrukdytę laikę 
mokesties nenutrauks. Taigi ne 
prasnauskite balsavimų.

Kiek mums yra žinomi, kaipo 
geriausi ant South Tovn kandi
datai, szie: S. W. Straus, ant as
esoriaus; Charles Pierson, ant 
kolektoriaus; G. Bernhard An
dere on, ant superrevizoriaus; tei
posgi Jonas H. Bixler, ant alder- 
mono 6tos vardos. Szie visi kan
didatai bus ant republikoniszko 
tikieto, taigi norėdami jiems bal
sę atiduoti, padėkite kryželį ant 
republikoniszko tikieto antroje 
eilėje, hz kairės pusės.
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Isz Amerikos
Ateiviu wel daugiaus atkanka.

Per paskutinę sanvaitę skait
lius atkankanezių isz Europos 
ateivių pasididino, vienę 
tikt dienę atkako jų 2536 ir tai 
daugiausiai italijonų, ant ryto
jaus buvo ateivių namuose 5000 
žmonių. Fotam atkako isz Itali
jos Hamburgo garlaivys “Norma- 
nia”, kuris atgabeno 780 ateivių. 
Kadangi jų ateivių užveizdos 
biuras negalėjo patalpinti, val
džios liepė juos daboti ant laivo 
ir jeigu kas isz jų pabėgtų, kom
panija už kiekvienę turėtų mokėti 
po 300 do’. bausmės. Žinoma, 
kad kompanija, ant apsisaugoji
mo nuo bausmės, ant dabojimo 
atkakusių ateivių turėjo pasam
dyti tam tikrus sargus.

Smarki dinamito eipliozija.
Hillesvillėj, Pa. Perkūnas tren

kė į dinamito magazynę, nuo to 
atsitiko smarki sukrauto ežia di
namito eiplioziją; prie to vienas 
vyriszkis, Welck, jo pati ir sze- 
szi vaikai likosi baisios expliozi- 
jos sudraskyti ir atliko ant vie- 
tos.

Užmusze gyventuos, paskui na
mus uidege. -

Atlanta, Ga. Užsidegė ežia 
krautuvė, po nr. 75 Humphrie 
str. Subėgę prie gesinimo ugna 
gesiai, isz po degėsių isztraukė 
tris suanglėjusius kunus, taigi 
kunę krautuvės savinįko, Briley, 
jo paezios ir tarno negro. Wisų 
kūnai buvo baisiai su kirviais su
kapoti, kad net negalima buvo 
nė pažinti; cziajau ant grindų 
voliojosi kruvini kirviai, kurie 
buwo prie užmuszystos sunaudoti. 
Mat į krautuvę įsiveržė vagiliai ir 
kad gyvenanti prie jos, jos savi 
nįkai pabudo, todėl vagiliai juos 
užmuszė ir paskui paėmė, kę rado 
sau naudingo, krautuvę padegė 
tikėdami,kad ežia sudegs ir jų 
užmusztos aukos. Iki sziol nė jo
kio žmgžudžių pėdsako nesusekė.

Beprote motina.
. Kokomo, Ind. Moteris E. Trus- 
tero, kuri jau seniai įgavo pro
to sumaiszymę, nusprendė nužu
dyti savo 18 metų dukterį. Kada 
mergina lipo trepais ant virszuti- 
nių lubų, beprotė motina apliejo 
jos drabužius su kerosinu, įkim- 
szo į sienoj pritaisytę szėpę, už
degė drabužius ir szėpę užrakino. 
Paskui apliejo lovę teiposgi su 
kerosinu, pati į ję atsigulė ir tei
posgi uždegė. Užrakyta vienok 
szėpoj duktė iszmuszė duris, isz- 
bėgo ant kiemo ir jai pasisekė 
szeip teip deganezius drabužius 
užgesinti, ir suszaukti. pagelbę. 
Subėgę kaimynai iszmuszė gyve
nimo duris, bet ežia lovoj 
rado jau tikt suanglėjusį bepro
tės motinos kunę; merginos ne
galima bus iszgydyti, jos apdegi
ntai teiposgi mirtini.

Nelaimes ant Geležinkeliu.
Columbus, Ind. Upė Columbus 

dideliai užtvino ir apsėmė gele
žinkelio liniję- Atbėgęs geležin
kelio trūkis, susidedantis isz vie
no pasažierinio vagono, bagaži
nio vagono ir maszinos, tapo 
vandens isz relių iszstumtas, po- 
tam expliodavo maszina. Ma- 
szinistas prapuolė ir jo ne ran
da. Peszkurys iszsigelbėjo ant 
medžio, bet jo iki sziol ne gali
ma nuimti. Isz 24 žmonių buvu
sių ant trūkio, visi likesi sunkiai- 
apkulti, daugumas jų turi mirti, 
vienas jau pasimirė. Maszinis 
tas ir du vagonų stabdėjai pra
puolė, gal būt, kad jie likosi už
muszti.

Boomington, III. Bėgantis 
iszChicagos į Indianopolis expresi- 
nis geležinkelio trūkis, užbėgęs 
ant tilto, nupuolė į upę. Trukyj 
buvo apie 100 pasažierių. Ant 
vietos rods nė vienas ne užsimu- 
szė, bet užtai isz. viso skaitliaus 
nėra nė vieno nesužeisto; terp 
sužeistų yra ir mirtinai sužeisti.

Pereitę sanvaitę Suvienyto
se Wieszpatystėse buvo isz viso 
251 nusibankrutinimas, pereitę gi 
metę, tę paczię sanvaitę,buvo jų 
291; Kanadoj buvo jų 21, perei
tę gi metę 50. I*aikraszczių 
szauksmai į karę nekiek atsilie
pia ant Amerikos prekystes: isz- 
vežimas Amerikos tavorų neina 
mažyn, iszvežimas grudų szį me
tę du syk didesnis. Isz kitų krasz- 
tų vis daugiaus atgabena aukso, 
negu isz czia iszgabena.Labiausiai 
pasigerino darbai geležies ir plie
no dirbtuvėse; prekės tų iszdir 
bimų teiposgi truputį pakilo.

1 Nev York. Darbinįkai czia
nykszczios “The Granite Cutters 
Union” reikalauja 8 darbo valan
dų ir 4 dol. už dienos darbę. Pa- 
gelbinįkai prie stogų dengimo rei
kalauja po $3.50 aut dienos. Dar- 
bmįkai prie maszinų reikalauja 
teiposgi pakėlimo užmokesnio. 
Jeigu reikalavimo darbdaviai 
neiszpildys, darbinįkai 
sztraikę pakelti.

Sugaę Notch, Pa. 
uždarytos czianykszczios
nės. Kaip ilgai jos bus uždarytos, 
nežinia. Keli szimtai darbinįkų 
per tai neteko darbo. Uždarbį 
darbinįkų iszmokėjo, bet jie likosi 
be darbo; kitokių uždarbių nė 
mieste, nė jo aplinkinėse nėra.

5 Pittsbug, Pa. Czianykszczių 
anglių kastynių darbinįkai rengia 
sztraikę, kadangi kastynių savi- 
nįkai nenori jiems mokėti tiek, 
kiek buvo nutarta ant kalnakasių 
konvencijos atsibuvusios Chica- 
goj-

žada

Likosi 
kasty-

Laivo nelaime.
St. Johns, N. F. Atkako ežia 

pereitos * nedėlios dienę didelis 
žvejų garlaivy® “Greenbnd”. 
Gailai vys tas prie gaudymo jūrių

•[ Morribtovn, N. Y. Nuo 
gazolinos expliozijos sudegė su 
visu dirbtuvės bicyklių “Freed- 
mano Bros”. Sudegė visos ma- 
szinos. Per tai keli szimtai darbi- 
nįkų neteko darbo.

T Killog, W. Va. Czianyksz
czios parako dirbtuvės, kurios 
iszstovėjo per keturis metus, 
kaip dabar pranesza, pradės vėl 
dirbti; dirbtuvės ant syk gavo 
daug reikalavimų nuo Amerikos 
rando.

1 Reading,Pa. Czianykszczios 
“Carpenter Steel Works” turi 
daug darbo; ant rando reikala
vimo padirbo jau 500 kanuolių, 
dirba jų dar daugiaus.

5 Anderbon, Ind. 300 darbi- 
nįkų dirbanezių stiklo dirbtuvėse 
paliovė dirbę todėl, kad ežia 
prie darbo priėmė vienę į uniję 
neprigulintį darbinįkę.

5 Nev Castle, Del. Czia- 
nyksztės dirbtuvės “Delavare 
Iron Works”, iszstovėjusios kelis 
mėnesius, pradėjo vėl dirbti; 
priėmė prie darbo 500 darbinįkų.

5 Mt. Carinei, Pa., anglekasy- 
klos dirba tik po 3j dienas ant 
sanvaitės.

/

1 Braceville, III. 1 d. Balan
džio, visi anglekasiai iszkilmin 
gai apvaikszczios szventę atiuiiig 
ties iszkovojimo 8 valandų die
nos darbo ir augsztesnės ui mo
kės ties. Apvaikszcziejimas atsi
bus su muzika ir visokių tautų 
prakalboms.

Moterys kareiviai.
Nicholsville, Ky. Czianyksz

czios patrijotės, jaunos merginos 
ir moterys apsiginklavo, su
tvėrė moteriszkę legiję ir pasiūlė 
savo pagelbę gubernatoriui 
užgimus karei su Iszpanija. Gra 
žios tėvynės apgiuėjos, kaip sa
ko, galinezios tuojaus traukti į 
karę, kadangi sziose dienose 
Nicholsvillej nėra nė jokio ba
liaus. Tų narsių patrijoezių 
būt, mažiausiai iszpauijonai 
ginasi.

Gaisras.
t Waukesha, Wis. Užsidegė 

czia neseniai parengta amatų 
mokslainė, kurioje buvo isz viso 
350 vaikų ir 35 mokintojai. 
Waikus ir jų mokintojus vienok 
pasisekė visus isz deganezios 
triobos iszvesti. Sudegė viena 
mokslainės dalis. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 100000 dol.

tur- 
bau-

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amii.
Jeigu nori atsipraijrt nuo tabako ant wiaadoa 
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ISZ
Lietuviszku dirvų

Pasimirė Kunįgas Burba.
Pereitę nedėlios dienę atėję į 

Chicagę telegramas apie myrį ku
nigo Burbos, Plymouth’o lietu- 
viszkoe parapijos prabaszcziaus. 
Kunįgas Burba, dar būdamas 
Lietuvoj, kur, ypacz senesniejie 
kunįgai, lenkystėj paskendę, pla
tino ten lietuvystę, stengėsi at
skirti lietuvystę nuo katalikys 
tės ir nuo lenkystės, ui kę užsi
pelnė neapykantę sulenkėjusių ku
nigų, ypacz gi vyresniųjų baž- 
nyczios užveizėtojų. Ant pa
kvietimo Dro Szliupo atkako į 
Amerikę ir ežia tapo pirmutiniu 
tikrai lietuviszku kunigu ir pla
tintoju lietuvystės. Ui tai užsi
pelnė neapykantę nuo lenkų, ku
rie jį visaip skundė ir niekino. 
A. a. Kun. Burba žinomas yra ir 
kaipo lietuviszkas rasztinįkas: 
iszleido jis keletę savo paraszytų 
lietuviszkoj kalboj pilių; eilės 
nors ne buvo geriausios kaslink 
jų formos, bet už tai raszytos 
grynoj lietuviszkoj kalboj, jose 
matyti meilė lietuvystės. Savo 
laike kunįgas Burba iszleidinėjo, 
rods ne ilgai, laikrasztį “Valtį”. 
Ka*p kiekvienas žmogus, teip 
ir kunįgas Burba turėjo ir silpnas 
puses, už kurias užsipelnė daug 
prieszų, bet visgi jis yra dau
giaus padaręs dėl lietuvystės ne
gu daugelis lietuvių; terp lietu- 
wiszkų kunįgų Amerikoj jo nuo
pelnai didžiausi.

Reikaluose “T0wyn68 My
lėtoją” Draugystes.

Sziaip ar teip, bet isz tikrųjų 
prisiėjo laikas pagarsinti per 
laikraszczius apie stovį “Tėvy
nės Mylėtojų” draugystės. Prisi 
laikydams grynos tiesos, laikau 
sau už pareigę paaiszkinti sąna
riams viskę, nepaisydama nė į 
kairę, nė į deszinę pusę.

Szie pastariejie laikai,kaip vie
sulą apgulė lietuviszkę Ameri
koje avietę, ypatingai mus biznie
rius, kurių bankrutinimai isz da
lies siekia ir musų tautiszkas j- 
rėdnes; beje, tas pats ir terp len
kų dėstis. Lenkiszkas “Zvięzkas 
Narodovas” turi baladonės gana 
su kasa, ir kasierių už neparėdkę 
numėtė, po pereitam seimui už
vedė tirinėjimo komisiję, kuri 
dabartės gana darbszcziai tiri nė j a 
rėdo darbus, žinoma, atranda ir 
klaidas. Tais reikalais pripildinti 
jų laikraszcziai.

Ne kitaip atsitiko ir su musų 
lietuviszku “Susivienyjimu”: da
bar centralisz.kas komitetas gana 
turi baladonės, kol iszgriebs nuo 
senojo kasieriaus, p. Mtliaucko 
“Susivienyjimo” pinįgus. Ant 
laimės, “Susivienyjimo” pinįgai 
nepražus, nes turi gerus paranez- 
nįkus, bet kas bus su pinįgais 
“Tėvynės Milėtojų” draugystės,

LIETUVA
kurių teip gi 156 dol. su centais 
pas jį sudėta? Gal nenorės savę 
terszti dėl toe mažos sumos?

Skiriant T. M. draugystei, 
pereitame mete, ant kasieraus p. 
Miliauckę, gana buvo prieszin- 
gas, bet kad tikt asz buvau prie- 
szinįku, tai įtaisas nedaug svėrė.

1897 m. Liepos mėnesyje, bū
dams Mahanojuje, nuo gero žmo
gaus gavau praneezimę, jog p. 
Miliauckas ėsęs gundomas isz- 
blokszti “T, M. Dr-tės” kasę, 
skubingiausiai pranesziau p.Miko- 
lainiui, kaipo sekretoriui ir prezi
dentui K., idant kuo skubiausiai 
pranesztų visoms kuopoms pinį
gus p. Miliauckui daugiaus ne 
siųsti, o ėsanti jo rankose, susi- 
naud< 8 ant broszurų spaudos, ir 
iki rinkimui naujo komiteto bus 
atliktas kriukis.

Msno raszymas su praneszimu 
likosi ant l>ergždžio, ir žinios nuo 
p. Mikolainio negavau jokios 
iki užstojo “Vienybės” redakto
rium. Užstojus jam redaktorium, 
gavau laiszkelį, kad jau ėsti Ply-, 
mouthe Pa.,o ne Thorp, Wis., bet 
apie Miliauckę nieko. Toliaus 
klausiau per gromatę, kas pasi 
darė Prūsuose su atspaudinimu 
pirmutinės knįgelės, nes atėjo lai
kas rinkti vėl ant antrof, o ne
turint pirmutinės teip ilgai, ne- 
dręsu rankioti pinįgus ant an
tros. Gavau atraszę, kad tuojaus 
bus gatava, ir į kokį laikę po 
tam pasirodė vienas ekzemplio- 
rius, bet kiti atėjo daug paskiaus. 
Pasirodžius Keistuczio Tragedijai 
klausiau, kiek kasztuoja spauda? 
P. Mikolainis atsakė, jog buvo 
atsiųsta billa isz Prūsų per bran
gi, todėl ję sugražinęs dėl suma
žinimo, bet kiek Prusai reikala
vo, nebuvo praneszta.

Pasirodžius “Saulėje” apie rei
kalus “Susivienyjimo” su p. Mi- 
liaucku, gavau nuo p. Mikolainio 
laiszkę apie rinkimę naujo cent
raliszko komiteto, ant to atsaky- 
mę raszydams, gana pabėdavojau 
apie stovį kasos “T. M. Dr.” 
P. Mikolainis, kaip jis prane- 
szė, nusidavė į M abi no jų pas 
kasierių, dėl patyrimo apie kasę, 
ir jam p. Miliauckas pasakęs, kad 
kiek į Prusus reiksę siųsti, tai jis 
nusiuvęs, ir kwitę nuo siuntinio 
pinįgų prisiuvęsp.Mikolainiui,bet 
ar p.kasierius prisiuntė ję sekreto
riui, mes nežinome.

Beje, sakęs p. Miliauckas, kad 
jis su tiek pinįgų, kiek yra “T. 
M. Dr.” kasoje, nesugadysęs sa
vo vardo.

Laiszkelyje p. Mikolainio man 
raszytam parodyta, kad pas ka
sierių p. Miliauckę dar yra “T. 
M. Draugystės” pinįgų 158 dol. 
35c., bet p. Miliaucka’, 37 nume
ryje“ Vieny bėd”l 89 7 metų parodė, 
jog pas jį kasoje buvo tuomet 
167 dol. ir 70c., ant ko iszėjo 9 
dol. 35c., vertėjo per “Vienybę” 
pagarsinti.

Kaslink spaudos “Orleano 
Mergelės” Prūsuose, nebuvo 
praneszta niekam, nė prezidentui, 
nes asz, susitikęs asabiszkai su 
prezidentu, nuo jo apie tai girdė
jau.

Asz 49 numeryje “Vienybės” 
minėjau, kad galėjome jau dvi 
broszurėles atspaudinti, o isz 
Prūsų pirmos teip ilgai nesulau
kiant, negalėjome antrę pradėti. 
Jei Prusai pirmęję butų neužvil- 
kę, tai tie musų pinįgai, kę dabar 
pas Miliauckę, jau butų buvę su
naudoti pagal mierius draugystės. 
Wienėm sekretoriui nuo savęs 
Prūsuose duot spaudinti nepride
rėjo ir “Orleano Mergelę”. Lite- 
raliszko komiteto sąnarys, p. Sta
garas, ne tikt kokio nors raszte- 
lio dėl labo draugystės nepasiūlė, 
bet ir gromatoa visai neraszė.

Nežinome visai, ar “Keistuczio 
Tragėdija” iszsiųsta Lietuvon 
dėl padovanojimo betureziams? 
Jeigu ne, tai dėl ko?

Turiu czia pridurti, kad mus 
bieziuoliai Prosuose ar musų ma
lonius darbus nors kiek pildo* ar 
ne, to mes nežinome.

Pereitame mete, siuneziau per 
vienę lietuvį už 10 dol. lietu- 
viszkų knįgęlių padovanodama 
jas lietuviszkai jaunuomenei,ir tas 
lietuvys, buk žinojęs centrę jau
nimo draugystės, bet atsakymo nė 
sziędien negirdėti. Gal pardavi
nėjimu to siuntinio pasinaudojo. 
Kasžin, ar ne teip gali tikt atsi
tikti ir su “Keistuczio Tragedija?

Pagal praneszimę p. Mikolai
nio, ^iymoutho Pa. kuopa dar 
turinti nusiuntusi p. Miliauckui 

pinįgų 50 d oi., tai ir visa musų 
matoma patieka; o kaip atsieis 
su centraliszka mus kasa, tai tikt 
viens Dievas tai žino!

Prie pradžios atėjimo szios mu
sų vargingos draugystės, gal 
skaitytojai atsimyti, kad buvau 
per ^‘Vienybę” užmanęs projektę, 
jog nereikia mums pinįgai siunti
nėti centraiiszkam aasieriui, bet 
kiekvienas kuopos kasierius te
gul laikosi, iszleidžiant gi knį- 
gelę, tad kiek kasztų esti, cent- 
ran visos kuopos gal prisiųsti kiek 
reikia, ir tokiu budu, tikt vienę 
kuopę nelaimė gal patikti, bet ne 
visus mus suubagautus pinįgus. 
Kad tas mano įsakymas pasiliko 
bergždžių, tai dabar aiszkiai yra 
užduota mums lekcija ant pasi- 
mokinimo. “Vienybė”, kaipo or
ganą’ tos draugystės, nuo 31 nu
merio pereito meto iszmetė ap
garsini mę centraliszko komiteto 
vardan, nežinome dėl kokios 
priežasties? 'j

Kasieriui p. Miliauckui, kaslink 
kasos, rasziau gromatę su už 
klausymais, bet atsakymo nega
vau.

Prie atsiszaukimo p. Szerno 11 
numeryje “Vienybės”, p. Miko
lainis pagarsino, jog “Orleano 
Mergelės” knįgutė atspausta ir 
ateis isz Tilžės. Jeigu neužmokė
ta už “Keistuczio Tragediją”, 
kaip užmokėsime už paskutinį, 
ar turėsime pinįgų?

Nepagarsinant nieko per laikr. 
“Vienybę”^ sanariai mus geros 
valins ir aukautojai ant lietu
vystės labo, pradėjo klausinėti, 
kas pasidarė su “T. M. Draugys 
te”? kodėl viskas slabtybėje?

Taigi asz sziuom pagarsinu ant 
tiek, kiek turiu patyręs. Beje, te
ko gauti laiszkai, ir matyti “Gar
se”, kad “Vienybė” dzugumę 
rasztų kaslink “T. M. Dr.” su 
visai netalpinus-Keno tame kaltė: 
redaktoriaus, ar iszdavėjų, neži
nia. Jeigu įsispraudė terp mus ir 
pasirodė koks nepasisekimas, tai 
vis neturinie sustoti. Asz misly 
ju, kad ir nuvargę, ar pailsę, 
krutėkime, nes už mus kittau- 
cziai nesirūpins.

Centraliszkam komitetui reiktu 
iszsiteisinti kuom kas kaltas. .

* Laikas rinkti nauję centrai įsakę 
komitetę.

T. Astramskas

Isz Pittsburg, Pa.
Pittsburge daugiausiai yra 

dirbtuvių iszdirbimų stambių 
geležų ir stiklo dirbtuvės. Sziuom 
kartu ežia darbai eina pusėtinai, 
kiti lietuviai net skundžiasi, kad 
perdaug reikia dirbti, o kiti bė- 
davoja, kad negali gaut darbo.

Lietuviai ežia labai iszsitklai- 
dę gyvena: vieni sziaurinėj 
miesto dalyj, apie Penu avė.; 
terp tų labai daug yra sulenkė
jusių, tikrų lietuvių, kę vartoja 
lietuviszkę kulbę namieje, nebus 
daugiaus per 20 szeimynų: antri 
gyvena teip vadinamoj miesto 
dalyj Soho. Czia maž daug bus į 
40 szeimynų. Neperseniai czia už
sidėjo Citizens Kliubas, kuris pa
samdė 3 ruimus ir jame laiko su
sirinkimus, tikt tas liūdna, kad 
virsz minėtas Kliubas samdo 
ruimus ir jis užsidėjo ne dėl poli- 
t isz k o dirbimo, bei pakėlimo lie
tuvių vardo, o tikt tas jų augsz- 
cziausiu mieriu, kad gauti atsi
gerti ;tuli ir juokiasi,kad ant Soho 
lietuviai sutvėrė girtuoklių Kliu- 
bę. Sarmata jums vyrueziai, kad 
užsiimate platinimu girtuoklystės. 
Sziędien apszviestesni žmonėssan 
protauja, kad kaip galint užkirsti 
kęlię tai bjauriai sėkliai; ren
kasi ant naudingesnių susirinki
mų, kur ant skaitymų ir pasimo- 
kinimo praleidžia ramiai laikę. 
Pittsburge yra apsunkintas ga
vimas laisnų, be $1000 negal 
gauti laisno ant galiūno ir tai ki
tę tiek kasztuoja iszsidirbimas. 
Kiti gi lietuviai apsigyvenę pie
tinėj miesto dalyj, vadinamoj 
South Side, kur yra lietuviszka 
bažnyczia; czia lietuvių bus į 60 
szeimynų ii 200 vyrų. Turi jie 
knįgynę salėj po bažnyczia, tikt 
mažai lietuvių isz jo naudojasi. 
Biznierių isz viso Pittsb. lietu
vių yra: ant South Side 2 laiko 
Pool Rooms, 1 saliunįkas, 1 agen
tas szifkorczių ir pardavinėja jis 
lenkiszkas ir liet kaįgas; ant So
ho: 1 laiko PoolRoom, 1 groser- 
sztorį — tai ir visi; beje, 
ant Penn avė. yra lietuviszkas 
kriauezius. Aplink Pittsburgę y-

ra teiposgi daug lietuvių. Lietu
viai dirba milžiaiszkose geležies 
dirbtuvėse? Artojas.

Uždarymas miesto pa
rengtos lietuwiszkos

mokslaines Phila 
delphijoj.

Miešto parengtas Philadelphi- 
joj vakarines lietuviams moks- 
lainee, 17 d. Kovo, uždarė. Lan
kė jas 118 lietuvių. Miesto vy- 
riausybė tankiai ateidavo į lietu
vių mokslainę ir gyrė juos už 
stengimasi iszmokti angliszkos 
kalbos, kuri kiekvienam szitame 
kraszte neutbutinai yra reikalin
ga. Lietuvius nemokanezius an
gliszkai, kaip jau Beniaus paminė
jome, mokino p. A. Jocis;supran- 
tanezius angliszkai—8 nemokan- 
czios lietuviszkai anglijonės. Už
baigiant mokslę parengė mokslai- 
uėj koncerlę: grajino ant piano 
ir dainavo. Ateinantį rudenį 
mieštis žada atidaryti mokslainę 
toj paezioj vietoj, 3 d. Spalių, 
žinoma, jeigu atsakantis skaitlius 
norinezių mokintiesi lietuvių su
sirinks. Uždarius miesto moks
lainę, “Lithuaniau Independent 
Club”, 17 d. Kovo, nutarė mo
kintiesi savo Kliubo namuose 
ir mokėti mokintojui už jo dar- 
bę. Už mokintoję iszrinko A. 
Jocį. Namuose “South Inde
pendent Club”, po nr. 943 S. Se- 
cond st., mokinimas prasidėjo 21 
d. Kovo ir bus kas nedėldienį, 
panedėlį, utarnįkę ir seredę nuo 
8—10 vai. vakare. Gedemino 
Kliubo namuose, po nr. 2719 Al- 
legheny avė., mokina kas nedėl- 
dienį, ketvergę, pėtnyczię ir su- 
batę nuo 8—10 vai. vakare. 
Minėtų Kliubų mokslainėse ga
li mokintiesi ne tiktai jų sana
riai, bet ir kiekvienas lietuvys.

Reikaluose sulyginimo 
alfabeto.

Nr. 1 szių metų “Varpas” ra
gina musų raszėjus ir iązleistojus 
sulyginti alfabetę musų rasztuo- 
se, taigi vartoti ie,uo,v, l ir fi ir 
6 ir priimti vis'ems vienokį. Mes 
pripažįstame, kad “Varpo” alfa
betas yra parankiausias, bet kaip 
priversti, "kad kiti laikraszcziai 
ir knįgų iszleistojai jį priimtų. 
Remti tę ant sutarties ne galime, 
kadangi mes ir mažesniuose daik
tuose ne galime terp savęs susi
taikyti, Lietuvos inteligentai 
teiposgi ne visada savo žodį pil
do. Mes Amerikoj suriszti žmo
nių papratimu: jeigu vienas laik
rasztis perkeistų savo alfabetę, 
o kiti pasiliktų prie seno, skai
tytojai galėtų įvedusį naujienę 
apleisti, isz to butų tikt pasitiku
siems nauda ir įvedimas pageri
nimo nepasisektų. “Varpo” ra- 
szėjas, dręsydamas Amerikos isz- 
leistojus sako, kad permaina al
fabeto ne atsilieps ant laikrasz- 
czio materijaliszko stovio, ka
dangi permaina alfabeto “Ukinį- 
ko” ne tikt ant jo stovio ne atsi
liepė, bet prieszingai, su nauja 
raszyba jis turi daugiaus abonen
tų negu su sena. “Varpas” ir 
“Ukinįkas” platinasi vien Lietu
voj, kur jie ne turi konkurenci
jos, žmonės, trokszdami skaity
mo, ima tę, kas jiems į rankas pa
puola: Žemaitijoj ima “Tėvynės 
Sargę”, Suvalkų gub. labinus 
“Varpę” ir “Ukinįkę”, ameriko- 
niszkų laikraszczių mažai ten a- 
teina; Amerikoj yra visai kitaip, 
czia, nors redakcija ir mato, kad 
vartojamas alfabetas yra netikęs, 
pati n*4sten£Pa abonentų pri
tarimo jį permainyti, o musų a- 
bonentus paprastai labai menka 
priežastis atgrasina. Kad reikia 
sulyginti alfabetę, mums rodosi 
tę pripažįsta ir kiekvienas musų 
skaitytojas, bet kaip tę atlikti? 
Pkts amerikoniszki iszleistojai sa
vo raszybos ne perkeis, tegul to
dėl Lietuvos inteligentai pasi
stengs prie to juos priversti. Jei
gu jie panorės musų raszlavę pa
statyti ant vienodo allabeto ir 
raszybos, jeigu nesigailės darbo 
ir aukų, geriaus tę gal padaryti 
negu koks nors isz pavienių A- 
merikos lietuviszku laikraszczių. 
Prie tos raszybos ir alfabeto žmo
nės greieziausiai pripranta, ko
kioje daugiausiai rasztų skaito. 
Tegul todėl Lietuvos inteligen
tai pasirūpina paleisti terp žmo
nių kuo daugiausiai naudingų 
rasztų su savo alfabetu ir raszy
ba, o tęsyk pats žmonės'privers 
Amerikos iszleistojus pasinaudoti

isz “Varpo” vartojamo alfabeto 
ir raszybos., Tas ne bus teip sun
ku, jeigu tikt lietuviszki “man
darinai” pabus isz miego ir vie
ton rinkti piaįgus Maskolijoj, 
pradės dirbti ant tėvynės labo: 
Europos inteligencijos lygiai in- 
telektualiszkos kaip ir materija-' 
liszkos pajiegos didesnės negu 
musų; tegul jie teip darbuojasi, 
kaip darbuojamės mes, o tęsyk jų 
iszleistos knįgos tuojaus uždengs 
musiszkes, mes priversti busime 
vartoti ne savaję, bet jų raszy- 
bę- Ant to reikia vien, kad ne
tikę sziędien mandarinai, arba 
staeziai sakant, lietuviszkai pa
razitai isz tikro lietuviais pas
totu, kad jie ant Lietuvos labo 
dirbti pradėtų. Prie iszleidimo 
jų paraszytų rasztų prisidės ir a- 
merikoniszki iszleistojai, tegul 
tikt Lietuvos raszėjai pareika
laus, kad tie rasztai butų iszleisti 
pagal “Varpo” alfabetę. Isz syk 
tas gal ne patiks, bet ant galo 
ant to sutiks. Sziędien juk Lie
tuvos inteligentai mažai kuom 
prie musų darbų prisideda, argi 
žingeidu todėl, jeigu Amerikos 
lietuviai ne nori eiti Lietuvos 
mieganezios inteligencijos nuro
dytais takais? Ant to reikia 
nuopelnų, o ne miego ir rinkimo 
pinįgų Maskolijoj. Lietuviszkos 
Amerikos mokslinės antai ne tu
ri nė jokių kam • nors tinkanezių 
rankvedžių, visiems trūksta lie
tuviszkos gramatikos, tegul juos 
parūpina su savo alfabetu Lietu
vos inteligentai. Tegul prie 
darbo griebiasi urnai, kadangi 
juo toliaus, juo daugiaus iszeina 
Amerikoj lietuviszku knįgų su 
kitokia raszyba, todėl juo toliaus, 
juo sunkiaus bus europinei viražų 
paimti, juo daugiaus ant to rei
kės darbo pridėti.

Prowa Martino.
Prova Martino ir jo pagelbinį- 

kų sode Wilkesbarre, Pa. rods 
pasibaigė ir žmogžudžiai likosi 
isžteisinti, bet rodosi, kad ant to 
nepasibaigs, isz Amerikos sudų 
pereina ji ant terptautiszkos dir-1 
vos. Kadangi užmusztų daugiau
siai svetimtauezių, o terp tokiųy- 
ra daug Austrijos pavaldinių (len» 
kų isz Galicijos ir slovakų isz 
^Vengrijos), Austrija nepasiganė- 
dina sūdo nusprendimu,kurį laiko 
už neteisingę. Windobonos parla
mente, pasiuntinys D-ras Mayre- 
der,užklausė, kę po Amerikos sū
do nusprendimui, kurį visi laiko 
už neteisingę, Austrijos randas to
liaus darys? Austrijos randas, sa-_ 
kė pasiuntinys, neprivalo tylėti, 
kadangi szerifo pasiėlgimas yra tai 
paprasta žmogžudystė, užmuszti 
likosi ir Austrijos pavaldiniai. 
Nors Austrijos randas nenorėtu 
erzintiesi su Amerika, privers jį 
užtarti už užmusztos žmonis 
parlamento pasiuntiniai. Reikia 
pridurti, kad apart Austrijos ir 
Maskolijos pavaldinių, likosi už- 
musztas ir vienas ar du wokisz- 
ki pavaldiniai, o ^Vokietija pa
prastai visur drę^iai užstoja 
už savo pavaldinius. Neteisingas 
Amerikos sūdo nusprendimas gal 
ję įstumti į nesutikimus su Euro
pos vieszpatystėms.

NUO REDYSTES

Tuliems skaitytojams buvome 
priversti laikrasztį “Lietuvę” su
laikyti, nes jau po keletą mėnesiu 
skaitė už dykę, o apie užmokestį 
nė nepamislyjo. Dėltogi ir visi 
kiti, kurie esate skolingi, (labjau- 
siai tie, kurie pas musų agentus 
užsiraszėte) busite malonus pri- 
sistių užmokestį, nes jeigu sziose 
dienose užmokėsties nesulauksime, 
busime priversti ir Jums sulaiky
ti.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliarų ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
liogo, kas kokię nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba per mo- 
ney orderį, arba czekį, kaip kam 
genaus.'

. Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
seitokį adresę:

A. OL8ZEV8KI8, 
Sub-Sta. No. 60., Chicago, III.

k

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra Ui 

•teb« k Ii iiCUu.iot rydyklo8Mk amžiau, i8xra- 
žardu tmoka, gydo lagadnei ir

nst»o>.



LIETUVA

Isz wisur.
H Leakiszkas laikrasztis “Ga- 

zeta HaBdlowo--Geograficzna”, 
pranesza, kadį pietinę Amerikę, į 
Argentiną, ne saužiniszki agentai 
iszsiuntė daug lenkiszkų ateiwių. 
Randas to kraszto, dalį tų len
kiszkų ateiwių iszsiuniė į prowin- 
ciję Meudozę ir patalpino 

- pas wienę be sauiinios farmerį 
kaipo darbinįkus, kitų gi ne bu* 
wo kur patalpinti, kadangi Ar
gentinoj swetimų darbinįkų 
nieks ne ^reikalauja. Ant 
galo ir anie, patalpinti pas 
farmerį, negalėdami kęsti skriau
dų, kadangi jis ateiwius darbinį
kus laikė už gywulius, turėjo 
nuo jo pasitraukti. Randas, ne
žinodamas kę su jais daryti, pa
samdė laiwę, susodino į jį len- 
kiszkus ateiwius ir pergabeno 
wisus ant prapulties į Patagoni- 
jos tirus, kur jie nė maisto, nė 
gywenin»o ne ras. Teip mat el
giasi su ateiwiais. Ar terp isz- 
gabentųį tuos tirus ateiwių ne 
buwo ir lietuwių, mes to nežino
me.

|| Į kaimę Klenrentjewę, Ruzos 
pawietyj, pas wienę ukinįkę apsi- 
nakwojo senas elgeta. Rytmetyj 
ukinįkė iszėjo isz buto paszerti 
karwę, paliko gi jame senę elgetę 
ir treįalęsawo waikų. Woe mote- 
riszkė iszėjo, senis pakilo, paėmė 
peilį, isztekino jį. Atlikęs tę dar- 
bę, prisiartino prie wyriausios 
mergaitės, isztraukė isz rankų 
wienų metų waikę ir su peiliu 
pirmiausiai nupjowė weidelį, pa
skui perjowė ir gerklę. Papjowęs 
wienę waikę, iszmetė kunę per 
slenkstį ir pradėjo gaudyti kitę, 
7 metų mergaitę, kelis kartus 
sužeidė, bet wisgi pasisekė jai 
iszbėgti laukan ir passaukt moli
nę. Kada ta atėjo, senis metė kru- 
winę peilį, užlipo ant pecziaus ir 
atsigulė. Likosi jis suaresztuotas, 
aresztuojantiems atsakė, kad jis 
wisada tę daro, kas jam ant mis- 
lies užeina.

U Kaime Kamenka, Orenburgo 
gub. Rytinėj Maskolijoj, ukinįkė 
Popowa, atsikėlus rytmetyj, užsi
manė gerti arbatę, bet pažiūrėjusi 
į puodelį, kuriame wirė arbatę, 
pamatė du nupjautu mažo waiko 
pirsztus, jau iszwirusius, plauki- 
nėjanczius wandenyj. Praneszė 
apie tę radinį starszinai. Isz 
tirinėjimų pasirodė, kad neapsi- 
wedusi Popowos sesuo, priesz 
Kalėdas pagimdė negywę waikę 
ir jį užkasė kelnorėj, bet paskui 
mat kunę atkasė ir užkasė jį pir 
tyj. Policija atkasė užkastę lavo
nėlį ir persitikrino, kad tai nuo 
jo trys pirsztai buwo nupjauti. 
Paklausta, Popowos sesua prisi
pažino ir papasakojo, kad ji todėl 
arbatoj iszwirė tuos waiko pirsz
tus, kad norėjo pataisyti budę jos 
sesers vyro, kurisai tankiai savo 
paczię musza. Maskoliai mat tiki, 
kad ant pataisymo netikusio vy
ro, reikia jį girdyti vandeniu 
nuo numirėlio.

|] Wisuose vakarinės Europos 
krasztuose siautė baisios vėtros 
ir sniego darganos.Telegrafų dra- 
tai Anglijoj daugelyj vietų tapo 
sutraukyti, daugelis žmonių ant 
kelių suszalo. VVėtra daug b.ė 
dies padarė ant jūrių Anglijos, 
sziaurinės Wokietijos ir Danijos 
pakrantėse. Ant Britiszko kanalo 
daug mažėsnių laivų susidaužė. 
Netoli Grimsby susidaužė szve- 
diszkas laivas, visi ant jo buvę 
jurinįkai prigėrė. Daugelis žvejų 
laivelių, iszplaukusių ant žvejo
nės. nesugrįžo ant kranto. Dani
jos pakrantėse siautė teiposgi 
vėtra ir sniego darganos, laike 
kurios teiposgi keli laivai pasken
do. Prie salų Bornholm 26 žvejų 
laivai, iszplaukę žvejoti, pražu
vo.

R Wirszutinės Atnazonkos aps
krity], apskriczuose isztakos u- 
pės Rio Negro, įpuolanczios į 
A mažo n k ę, tirinėtojas Sullivan 
isz Bostono netikėtai užtiko tautę 
mažo ūgio. Didžiausi vyriszkiai 
turi wos 4, 5 pėdos augszczio, 
moterys gi dar mažesnės ir labai 
negražios: krūtys jų atsikiszusios, 
isz užpakalio dideli kupra, ran
kos ir kojos laibutės kaip szeivos. 
Weido parva raudonai gelsva. 
Gyvena jie sziaurinėj Brazilijoj ir 
pietiniuose Wenezuelės apskri- 
cziuose.

[ Australijoj, sziaurinėj dalyj 
kolionijos Queensland, Ramiojo 
oceano pakrantėse, baisus ciklio- 
nas su visu sugriovė miestęMac- 
kay, teip, kad ne iszliko nė vie
na trioba. Miestas tas buvo 
portinis, prie įpuolimo upės Pio 
neer River į oceanę; turėjo jis isz 
viso su virszum 3000 gyventojų. 
Kiek prie to žmonių pražuvo, 
dar tikrai ne žinia.

| Angliszkas garlaivys “Bri- 
tish Princese”, plaukiantis isz 
Leith į Liverpoolių, netoli jūrių 
žiburių “Gilbard”, susimuszė teip 
smarkiai su nežinomo vardo gar
laiviu, kad paskutinis likosi pu
siau perskeltas ir urnai, su visais 
ant jo buvusiais žmonėms pas 
kendo; kiek prie to žmonių pri
gėrė, tikrai nežinia.

|| Ant Balaszovo geležinkelio, 
Maskolijoj, netoli Lisiczankos, 
susidaužė tavorinis trūkis. Prie 
tn trūkio maszinistas likosi ant 
vietos užmusztas, peczkurys teip 
sunkiai sužeistas, kad neužilgio 
pasimirė; maszinisto pagalbinį- 
kas ir vyresnysis konduktorius 
teiposgi sunkiai apkulti.

|j Mieste Kobe, Japon’joj, 3 d. 
Kovo buvo didelis gaisras. Ugnis 
isznaikino laivų varstotus ir ki
tas porto triobas. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 3 milijonų 
yenų (beveik tiek jau doliarų).

|| Laikraszcziai pranesza, buk 
siaucziantis Indi jose maras prisi
griebė jau į Arabiję ir į Egiptę: 
mieste Jedda buwo jau keturi ap- 
sirgimai.

|| Maskolijoj, ant Kaukazo, ap 
sireiszkė nauja, nepažįstama tuo
se krasztuose liga. Jsz apsirgu
sių paprastai s mirszta.

Q Kastynėae Lazard, netoli 
Liege, Belgijoj, atsitiko baisi di
namito expliozija, kurios 20 kal- 
uakasių likosi užmusztų.

Naujausi iszradimai.
| Amerikoj garsus Edison jau 

nuo seniai darbuojasi ant sunau
dojimo pajiegos jūrių viluių prie 
varymo visokių maszinų, ir nors 
pasigyrė jau per laikraszczius, 
bet iez tikro iki sziol, turbut, nie 
ko neiszrado ant tos dirvos kam 
norą tinkanezio. Rodosi, kad isz 
jūrių vilnių psjiegos pirmiausiai 
pasinaudos prancūzai. Miestelyj 
Plomanach jau dabar pradėjo nau- 
dotiesi isz pajiegos jūrių nupuoli
mo ir pasikėlimo ant padirbimo 
elektriszkos pajiegos ant mieste
lio reikalų ir padirbimo ledo rei
kalingo ant užlaikymo ir persiun
timo sužvejotų žuvių. Parengi
mas reikalingų prietaisų kaszta- 
vo mažai ir dabar miestelis turi 
pigię pajiegę, kurios užtenka ant 
užganėdinimo jo reikalų. Toliaus 
gal to paties budo griebsis ir di
desni pajūrių miestai.

Kaip auksztai gal lėkti tū
li paukszcziai.

Wokiszkame moksliszkame 
leikrasztyj “Prometheus”, mok- 
slinczius Roliert West patalpino 
rasztę apie augsztį, ant kurio gal 
iszkilti] tūli perlekianti pauksz
cziai. 7 d. Spalių 1897 m. mieste 
Beirut, Azijai iszkoj Turkijoj, 
West tėmyjo perėjimę musų mė
nulio ties žvaigždėms Plejadoms 
vadinamoms. Ir, žiūrėdama per 
dangiszkę žiuronę arba teleskopę, 
užtėmyjo ties mėnulio pavir- 
sziumi perlekiancziųgervių pulkę. 
Ant perlėkimo ties mėnulio pa- 
virsziumi reikėjo joms 4—8 se
kundų. West iszskaitė augsztį, 
ant kurio lėkė gervės ir iszpuolė 
8—15 viorstų nuo žemės, taigi 
teip augsztai, kaip augsztai negal 
pasikelti žmogaus padirbti balio
nai arba orlaiviai. Garsus anglisz
kas mokslinczius, Nevton, raszo 
apie ja užtėmytus dar didesnius 
augsztumus, ant kurių lekia 
paukszcziai. Žmogus, nors kelias 
butų lengvas, negal teip augsz
tai pasikelti :isz iki szioliszkų ban- 
davonių pasirodė, kad negal 
augszcziaus pakilti kaip ant 7i 
viorsto, kadangi augszcziaus oras 
per skystas, negal juom kvėpuo
ti, spaudimas per silpnas, negal 
užlaikyti kraujo ir jisai pradeda 
veržtiesi per odę, vietose, kur 
ji yra plonesni.

Wietines Žinios.

— Po nr. 1019 Milvaukee 
avė., gyveno 30 metų amžiaus 
Jonas Žvirblis; namuose touse 
yra nakvynės namai vokieczio 
Fred Borgvaldo. Pereitos nedė
lios dienę, Borgvald, pajutęs 
degimo dvokę, atidarė Žvirblio 
gyvenimę ir pamatė, kad užside 
gė lova, ant kurios jau be žado 
gulėjo Žvirblis. Ugnį užgesino, 
apdegusį gi žmogų paszaukta po
licija nugabeno į Szventos Elz
bietos ligonbutį, bet jis tę paczię 
dienę nuo sunkių apdegimų pasi
mirė. Kadangi namiėje radoŽvirb- 
lio skrynię atidarytę ir joje pinį- 
gų ne buvo, policija sprendžia, 
kad Žvirblis likosi pirma nugir
dytas ir užmigus jam, piktadarys 
lovę padegė ir iszkraustė paka- 
vones. Kaipo nužiūrėtas likosi 
suaresztuotas koksai Markovski.

— Pereitos pėtnyczios rylę, į 
aptiekę Revere hotelyj, kada isz 
jos prasiszalino aptiekorius ir pa
siliko tikt sargas, atsivilko ketu
ri plėszikai su isztiestais rėvoj- 
veriais; du isz jų dabojo sargę, 
kiti gi jieszkojo pinįgų, paėmė 20 
dol. ir su tais pinigais iszėjo tie
siog į saliunę, aut kertės Illinois 
ir Clark str., kę užtėmyjo atsiga
vęs kiek sargas. Praneszė jis tuo 
jaus į policiję, policijantai ir ra
do saliune visus plėszikua ir juos 
suėmė. Wienas isz suimtų, veda
mas pro aptiekos sargę, drožė 
jam su kurnszczia į uosi teip, kad 
net kaulas suskilo; isztarėeprie 
to: “ne skųskie gerų žmonių!”

— Fereitę eanwaitę, ant tro
tuaro, ties nr. 1353 ant Sacra- 
mento avė., pasiutęs szuva bai 
šiai sukandžiojo 1J m. Charlesę 
Tatucek. VVaikę tuojaus nugabeno 
į ligonbutį, kur isždegino įkan
dimus, bet tas negelbėjo, jis į po- 
rę dienų nuo sukandžiojimų pa
siuto. Pasiutusį nugabeno į ligon
butį, kur jis ir pasimirė. Ant gy
dymo sukandžiotų pasiutusių szu- 
nų yra į taisos gydymo pagal nau- 
jausię, prancūzo Pasteuro budę. 
Argi tokių įtaisų nebūtų Chica- 
ges ligonbucziuooe, jeigu pasiga- 
nėdino vien tezdeginimu įkandi
mų? ‘

— Pabaigoj szioe sanvaitės, 
Chicagos mokslainių užveizda 
pradės suraszinėti gyventojų 
skaitlių. Pereitę metę tam tikri 
suraszinėtojai rado su virszum 
2000 lietuvių, nors, žinoma, jų 
yra <czia daug daugiaus. Tegul 
szį metę lietuviai nesigėdi lietu
viais užsiraszyti, tegul neslepia 
savo tautystės!

— Geležies liejinycziųj Eddy 
& Co., po nr. 53 ant Indiana str. 
18 metų James Gultikson kėlėsi 
elevatoriumi nuo žemutinių lubų 
ant augsztutinių, kur buvo jo 
pusrycziai. Neatsargiai vienok 
iszkiszo gulvę ir ji tapo elevato
riaus suspausta į tarpę grindų 
teip, kad sutrupėjo, vai
kinas atliko ant vietos.

—- Ant kertės Monroe ir Dear- 
born ulyczios sztritkaria suvaži
nėjo 11 meti) vaikę pardavinėjan
tį lakraszczius. Teip baisiai jį su
mankė, kad vaikas atliko ant 
vietos.

— F. P. Bradchulio adresas y- 
ra: 593 S. Halsted st. Pereitos 
nedėlios numeryje laikrasztyje bu
vo klaida įnsiskveibusi.

CASCARET8 todrutina kepeni., inkstu* Ir 
pilwa. Niekad neikauda. lOo.

Ne suklysk su dypu!
Wisi pasažieriniai Niekei Plate 

geležinkelio trukiai dabar atva
žiuoja ir iszvažiuoja isz Van 
Buren Depot, arti Clark St., Chi- 
cagoj. Ant szito geležinkelio yra 
pigiausi trukiai į rytinius mies
tus. Tiesiausias kelias į Nev 
Yorkę. Ti kietų Offisas 111 
Adams St. Telefonas Main 3389.

(1—<) No 6.

Jelju Jaetleei ne»welku, imk wienaCAK!AB
ETS, o lizgjdj* tawg, ui 10 ir 80c.

Laiszkai ant paczto.
1011 Bejtesky Antou
1015 Blaitii Andrea
1018 Bokuniew1ci J. 
1081 Charubln S tani*.
1088 Darachewakl Ang.
1089 Dorbanie* John
10» Droba 8Uni»law
1081 Donate Mite 
193S Driauula Valant/ 
10*5 Oarbar bejny 
10*7 Gavalda Ana
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1048 Ga valdo Ulavam.
1087 Jarka Karol
1001 Joni Luxi 
1006 Karuli* Malk 
1192 Kelletet Hannan 
1112 Lakevioi Ignac 
1114 Lalavna Jonei

1118 Ligajti. Joe
1180 Lorenco* Ignaco* 
1188 Macharovio* Mart. 
118* Mak*imou*kl Ton.
1181 Mlkulaieainaki K.
1188 Mtokievici Jan
1134 Mlkola>wekl M.
1150 Palk Frau*
1152 F k tonai Joaef
1106 Ramanovaki Fal.
1170 Roako Vianty
1177 Buarinaki Audrai 
1814 Szkute* Ignacai 
1211 Srkuli* A n ton 
1221 Torir .ki Joeaf
12*6 Zeienski Bart Jonu J 
18*8 Zlnakl Yago 
1252 Zumber Foronlca

GEOGRAFIJA 
ARBA 

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(Tąsa).
Pietini dalie turi dar daugiaue pussalių, negu kitos 

dalys, taigi daugiaus ji turi gilių jūrių įsipjovimų. Vidur- 
žeminės jūrės traukiasi nuo Gibraltaro pertakos, savo dali
mis siekia tos paezios geografiszkos platumos kaip Azovisz- 
kos jūrės. Pietiniai, arba afrikaniszki krantai yra vieno
di, sziaurinėj gi arba europiszkoj dalyj turi daug gilių į 
kietžemį įsipjovimų ir padaro tris didelius pietinės Euro
pos pussalius: Balkdniszką, Apeniniszką ir Pirinejiszką, 
taigi teip, kaip tai buvo pietinėj Azijoj, tikt europeiszki 
pussaliai yra už azijatiszkus kur kas mažesni. Pussaliai 
tie, giliai į jūres atsikiszę, padalina jas teiposgi į dalis. 
Apeniniszkas pussalis padalina Viduržemines jūres į dvi 
dali: vakarini dalis turi trikampį pavidalą, ant jos yra 
gilios užtakos: Valencijos, Lijono, Genovos, Neapoliaus 
arba Napoles; salos Sardinija ir Korsika padalina tą Vi- 
duržeminių jūrių dalį teiposgi į dalis; Rytini dalis Vi- 
duržeminių jūrių turi daugiaus gilių į kietžemį įsipjovi
mų, kaip antai Adrijatiszkas jūres, Korinto užtaką, Ege- 
jiszkas jūres su daugybe salų. Balkaniszkas pussalis nuo 
Europos ir pussalis Mažosios Azijos, prisiartinę vienas prie 
kito, atidalina Widuržeminių jūrių dalis, n\x^Juoduju jū
rių, kurias Krimo pussalis padalina teiposgi į dvi dalis: Į 
Tikrąsias Juodąsias ir į Azoviszkas jūres.

Pareikalelii 71. Europa, jo* kelmai, pu Maltai ir Jūrei.

Dėl savo parankaus padėjimo vyduryje civilizuoto 
svieto, dėl daugybės tinkanezių laivų apsistojimui užtakų, 
krasztuose prie Viduržeminių jūrių pirmiausiai apsireisz- 
kė civilizacija Europoj. Tautos apsirinkusios sau vietas 
prie tų jūrių turėjo nuolatinius susineszimus, vedė prekys- 
tą viena su kita, per tokius susineszimus kilo apszvieti- 
mas, platinosi visoki iszradimai. Senovės fenicijonai, 
grekonys, kartaginijonys, rymionai vedė kuo placziausią 
prekystą senovės laikuose, rengė kolionijas Afrikoj ir Azi
joj ir tokiu budu sėjo civilizacijos sėklą tuose krasztuose. 
Vidurinių amžių gadynėj pakilo ežia galingiausios ir tur
tingiausios Europoj republikos, kaip antai Venecija ir Ge- 
nua arba Genova, kurių rankose buvo visa prekystą su ry
tų krasztais. Pradžioj naujų amžių gadynės portugalie- 
cziai suraito parankesnį kelią į rytinius krasztus aplink 
priežemį Geros Vilties, taigi aplink Afriką, potam likosi 
atrasta Amerika, laivai keliaujanti į Indijas ne reikalavo 
jau keliauti į Viduržemines jūres, atradus Ameriką, pakilo 
urnai ir prekystą su tais krasztai. Kadangi nė ant prisi- 
griebimo į Indijas, nė į Ameriką ne reikėjo siekti Vidur
žeminių jūrių, todėl iržydinezios vidurinių amžių gadynėj 
republikos, kaip Venecija ir Genova pradėjo pulti, jų vie
toj pakilo krasztai prie Atlantiszko oceano. Tikt naujau
siuose laikuose, perkasuft Suezo terpjurį, vertė Viduržemi
nių jūrių vėl pakilo, per jas ir per prancūzų perkastą Su
ezo kanalą eina trumpiausias kelias į Indijas, Australiją 
ir į Rytinę Aziją. Anglijonai stengiasi tą kelią savo ran
kose palaikyti, todėl tai jie užėmė salas Maltą, Ciprą, no
rėtu paimti ir Kretą, Gibraltare parengė tvirtynę, užėmė 
Egiptą, Adeną ir salą Perim,

Vakarinį Europos szoną plauja Atlantisžkas oceanas 
su keliomis jūrėmis ir užtakoms, kaip antai Biskajiszka 
užtaka prie sziaurinės Iszpanįjos ir pietinės Prancūzijos 
krantų, kanalas La Manche (La Mansz), Sziaurinės arba 
Vokiszkos jūrės ir dar toliaus už jų į rytus Baltiszkos jū
rės su kelioms užtakoms, kaip antai: Finiszka, Botniszka, 
Rygos. Ant to szono yra Skandinaviszkas ir Jutlandijos 
pussaliai ir salos Dideses Britanijos.

Sziaurinį Europos szoną plauja Sziaurinės Ledines jū
rės, su Baltomsioms ir Kariszkoins jūrėms. Baltosios jū
rės yra terp pussalių Kola ir Kanin. Y ra ežia ir gana di
delės, bet neapgyventos salos: Nauja Žeme, Kulguew, 
rLeme Franciszko Juozapo ir Szpicbergen.

Europa dalinasi į tris dalis: vakarini sa atsikiszusiais 
į jūres sąnariais, vidyrini gulinti prie pirmutinės ir Rytini 
tverianti kietžemio kelmą, ežia nors yra teiposgi pussaliai, 
bet jie, prilyginant prie didelių kietžemio plotų, yra maži; 
pussaliai tie yra Kanin ir Krim. Tikt paskutinėj dalyj 
galima rasti vietas daugiaus kaip 100 mylių nuo jūrių, nė 
vakarinėj, nė vidurinėj nėra vietų teip toli nuo jūrių.

Labai seniai Europa traukėsi toliaus į vakarus negu 
dabar, bet ta jos dalis paskui jūrėse paskendo; kaipo li
kučiai tos paskendusios kietžemio dalies yra salos: Di- 
dėsės Britanijos, Feror, Islandija; rodosi, kad labai se
niai Europa jungėsi su sziaurine Amerika. Į pietus Eu
ropa jungėsi su Afrika ir su Mažaja Azija; pertakos at- 
skirianezios sziądien tas svieto dalis, kaip pasirodo isz ty
rinėjimų, pasidarė vėliaus. Kaipo darodymai, kad Be
niaus Europa jungėsi su Afrika yra kaulai slonių ir hipo
potamų, kokius randa ant Sicilijos ir pietinėj Italijoj, 
teiposgi beždžionkos gy venanezios dar ir sziądien ant Gib
raltaro priežemio; tie kietžemio žvėrys ne galėjo per jūres 
persigriebti, jeigu gi jie buvo pietinėj Europoj, tai tas 
rodo, kad Europa jungėsi su Afrika ir todėl afrikaniszki 
žvėrys galėjo pereiti į pietinę Europą.

Europoj patinkame visokio pavidalo pavirszių, teip 
kaip ir Azijoj, tikt ežia nėra ne teip didelių ir augsztų isz- 
kilimų ir kalnų. Virszunės augszcziausių Europos kal
nų Alpų ne iszkilę augszcziaus kaip spragos arba perėji
mai Himalajų kalnuose;, Alpų gi kalnų spragos ir perėji
mai yra plotuose apgyventos ir apdirbtos žemės. Euro

poj, imant visą jos plotą, daugiaus yra žemumų negu kal
nų ir iszkilimų; žemuma traukiasi per Europos vidurį, nuo 
kurios lygiai į sziaurius, kaip ir į pietus traukiasi kalnų 
juostos. Sziaurinis kalnuotas diržas Britiszkai-Skandina- 
viszka» užima sziaurvakarinius sąnarius; pietinis kalnuotas 
Viduržeminių juriu diržas užima pietinę kelmo dalį ir pie
tinius pussalius. Tuos diržus vieną nuo kito atidalina vi
durinis diržas Dideses Europos Žemumos, kuri traukiasi 
iki Pirenejų kalnų; diržas tas yra vien pratęsimu tokio dir
žo Azijos, kurioj jis daug augszcziaus iszkilęs; Europoj jis 
turi dvi spragas, jungianezias sziaurinę Europą su krasz
tais pietinės Europos, viena isz tokių spragų yra tai teip 
vadinami Lijono vartai, terp Pirenejų ir Alpų kalnų, kita 
yra tai teip vadinami Juodmario vartai, terp Kaukazo 
kalnų ir Karpatų kalnų’ jungianti Rytinėj Europos dalyj 
sziaurinius su pietiniais krasztus.

Svarbiausi Europos kalnai yra Alpai, besitraukianti 
per sziaurinę dalį Apeninų pussalio, jie jungiasi su Apeni
nų kalnais besitraukianeziais iszilgai to paties vardo pus- 
salio ir su Balkanų kalnais; kalnai treczio Europos pussa
lio, taigi Pirenejiszko, stovi skyrium. Į sziaurius nuo Al- 
pųztraukiasi Prancuziszki,, Vokiszki ir Karpatų kalnai, pas
kutiniai jungiasi atžalomis su Balkanų kalnais ir užda
ro Vengrijos žemumą.

isz to matote, kad Vakarini Europa, o isz dalies ir vi
durini,turi kalnus, rytinėj gijų trūksta, todėl toj dalyj isz- 
siskeczia, labiaus iszsiplatina Dideji Europos Žemuma, ku
ri traukiasi toj Europos dalyj nuo Sziaurinių Ledinių iki 
Juodųjų jūrių, atsiremia į Uraliaus ir Kaukazo kalnus,tikt 
pakraszcizuose tos didelės žemumos yra kalnų eilės užda- 
ranezios žemumą. Taigi vakarini Europos dalis kalnuota, 
rytini gi tveria žemumą, bet ir ant tos žemumos traukiasi, 
rods ne augsztos, iszkilimo juostos: Uralo-Baltiszka ir U 
ralo-Karpatiszka, susijungusios per teip vadinamą Centrą- 
liszką iszkilimą.

Jeigu plaujanczioo Europos krantus jūrės pakiltų 
tikt ant 200 metrų arba ant 660 pėdų augszcziaus dabarti
nio savo pavirsziaus, tai vandens vėl užlietų visą Europos 
žemumą, kaipo atskiros salos isz vandens kyszotų tikt tū
los minėtų iszkilimų virszunės. Kalnai sziaurvakarinio isz- 
siszakojimo padarytų vieną didelę salą ir kelias mažas. 
Kalnai prie Viduržeminių jūrių padarytų dvi salas: vieną 
didelę-isz Alpų ir kitų kaimyniszkų kalnų,kitą gi isz kalnų 
Pirinėjiszko pussalio. Vengriszka žemuma tvertu didelį 
prie jūrių ažerą, Lombardiszka gi žemuma ir kitos tvertų 
užtakas. ’ ' i

Vakarinėj Europoj, kur yra daugiaus kalnų, yra dau
giaus žemėj visokių mineraliszkų turtų, bet už tai tankiai 
ežia atsitinka smarkus žemės drebėjimai, rytinėj Europoj 
mineraliszkų turtų mažai, daugiaus jų yra tikt toliaus į 
rytus, ant pats Europos su Azija susidūrimo, taigi Ura
liaus kalnuose.

Europoj nėra teip didelių upių kaip Azijoj arba Ame
rikoj, didesnės jos rytinėj Europoj negu vakarinėj, bet ir 
didžiausia Europos upė, Volga, turi vos pusė ilgumo upės 
Mississippi, taigi trumpesni už Amazonką, Nilių, Jang- 
tse-Kiangą ir daugelį kitų. Bet nors Europos upės ne ilgos, 
daugumas jų tinka laivų plaukimui, iszmėtytos jos ge
naus negu upės kitų musų žemės dalių, rubežiai atskirian
ti upių sistemas ne dideli, isztakos upių tekanezių į prie- 
szingas puses netoli viena kitos ir tie tarpai ne teip iszki
lę, kaip antai Azijoj, todėl ne sunku buvo pergabenti ta- 
vorus isz upių įpuolauczių į vienas jūres į upes tekanezias 
į kitas, daugumą todėl upių žmonės galėjo sujungti nukas
tais kanalais. Todėl tai dabar per visą Europą galima į- 
sėdus į valtį, perplaukti isz vienų jūrių į kitas.

Svarbiausių Europoj tekanezių vandenų padalinimo 
linija traukiasi nuo pietvakarų sziaurrytų link, nuo Gi
braltaro iki sziaurinės Uraliaus kalnų dalies;vakarinėj Eu
ropoj traukiasi ji per kalnus, rytiųėj gi per žemumos ly
gumas. Vienoj tos linijos pusėj upės teka į sziaurvakarus, 
taigi į Atlantiszką oceaną ir į Sziaurinės Ledines jūres, 
kitoj gi į pietrytus, taigi į Kaspiszkas ir Viduržemines jū
res. Vakarinėj Europoj upės tekanezios į vakarus yra il
gesnės ir gilesnės negu tekanezios į rytus; kaipo iszėmimas 
yra ežia upė Dunojus, tekantis į pietrytus, antra Europos 
upė, jungianti rytinius Europos krasztus su vakariniais. 
Apskritai imant, rytinėj Europoj daugiaus yra didelių u- 
pių negu vakarinėj, bet už tai upės rytinės Europos il
giaus būva užszalusios negu upės vakarinės, paskutinės, 
prasidedanežios sniego uždengtuose kalnuose visada turi 
lygiai vandens, rytinės gi, prasidedanezios ant lygumos, 
vasaros laike nuseka. Kitos Europos upės teka į ma
žesnes jūres, pagal savo didumą, Baltiszkos jūrės, sulygi
nant, daugiausiai priima didelių upių ir per tai net jų van
duo ne labai sūrūs. Didžiausia Europos upė, Volga, įpuo
la į uždarytą ažerą Kaspiszkoms jūrėms vadinamą, ne tu
rintį nė jokio susiriszimo su oceanu, todėl ji ir atgabena 
tikt vietiniams krasztams naudą, dėl terptautiszkų susine- 
szimų ji ne turi vertės. 4 Daugiausiai ažerų yra prie Bal- 
tiszkų jūrių ir prie Alpu kalnu, taigi tuose krasztuose, ku
rie teip vadinamuose lediniuose laikuose ilgiausiai buvo ledo 
uždengti- Treczia vieta, kur yra daugiaus ažerų, yra tai 
krasztai prie Kaspiszkų jūrių; ežia ažerai yra uždaryti, 
turinti sūrų vandenį, kurisai užsiliko giliesnisuose įdubi
muose nuo iki ežia besitraukianezių jūrių.

Europos klimatas. Paminėjome jau, kaip toli Europa 
nusidriekusi į sziaurius ir kaip toli siekia į pietus; isz to 
matote, kad ji tikt ne su visu 5° laipsniais peržengia vidu- 
tiniszko oro juostą ir pereina į szaltą ir ant 13° arba netoli 
ant 200 mylių yra nuo karsztos juostos, taigi galima saky
ti, visa yra vidutiniszkoj juostoj ir ji yra tai vienaitini isz 
svieto dalių nepasiekianti karsztosios juostos. Daugelis 
pussalių ir gilių jūrių įsipjovimų, stoka augsztų kalnų ir 
iszkilimų, vakariniai vėjai nuo sziltos Atlantiszko oceano 
srovės Golfstreimu vadinamos teiposgi atsiliepia ant kli
mato: jis vakarinėj Europoj yra daug lygesnis,nėra ten teip 
didelio skirtumo terp žiemos ir vasaros temperatūros, tai
gi ne būva ežia ne per szaltų žiemų, bet užtai ir vasaros 
ne per karsztos. Viduržeminėse jūrėse, kadangi jungian
ti jas su Atlantiszku oceanu Gibraltaro pertaka negili ir 
siaura ir todėl per ją ne prisigriebia szaltesni vandens isz 
Atlantiszko oceano, vandens yra szilti, todėl jie szildo ir 
orą ties savo pavirsziumi.

Metini Europos temperatūra didžiausia nepereina 20° 
sz i luinos, sziauriuose gi tikt siauras diržas prie sziaurinių 
Ledinių jūrių turi vidutinę metų temperatūrą žemiaus ze- 
ro pagal Celciaug, temperatūrą, taigi tuose krasztuose, kaip 
Sibefijos tundrose ir vasaros laike turi žemę giliaus su- 
szalusia, įsileidžia jo tikt ant pavirszaus. Apskritai imant, 
Europoj po tokia jau geografiszka platuma yra szilcziaus 
negu kitose svieto dalyse; diržas vidutinės metų tempera
tūros nuo 0°— + 20° laipsnių Europoj yra daug platesnis 
negu kitose svieto dalyse, todėl ežia ir skirtumas terp 
sziaurių klimato ir pietų yra mažesnis, einat į sziaurius 
szaltis didinasi isz palengvo, nėra ir teip didelio skirtumo 
terp vasaros ir žiemos, kaip antai Azijoj arba Sziaurinėj 
Amerikoj.

(Toliaus bus)
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Draugyszcziu reikalai.
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LIETU V A

Nuo draugystes D. K. 
Keistuczio, Balti- 

more, Md.
20 d. Kovo, Draugystė D. K. 

Keistuczio laikė sawo susirinki
mu, ant kurio buwo svarbiausi 
nutarimai ir rinkimas naujos ad
ministracijos. Iki sziam susirinki
mui prisiraszė 42 sanariai. Ant 
paskutinio susirinkimo visi vien
balsiai nutarė ne užstoti,nė priesz- 
tarauti nė jo kiam tikėjimui, į drau 
gy stęgali prigulėti kiek wienas lie- 
tuvysvis tiek kokio jis butų tikė
jimo. Draugystė nelaikys nė jokių 
iszkilmingų demonstracijų, užsi- 
iminės wien savo locnaisreikalais, 
taigi: atlankymu ligonių, szelpi- 
mu serganezių,palaidojimu numi
rėlių ir viskji atliks tam tikslui 
paskirti komitetai. Teiposgi drau
gystė rūpinsis, pagal iszgalę, apie 
tautiszkus reikalus. Į draugystę 
gali prigulėti kiekvienas lietu
vy s; įstojimas iki 17 d. Balan
džio tikt 50c., todėl kiekwienas 
norintis prisiraszyti tegul pasisku
bina.Susirinkimai atsibūva nedėl- 
dienyj po 15 d. kiekvieno mėnesio 
Mechanic salėj, po nr. 317 W. 
Fayette str.

Ant naudos draugystės nutarta 
laikyti balių antrę Welykųdienę, 
ant salės Wagnero, Camden str.; 
tikietai vyrams po 15c., mote
rims dykai.

Į administraciją likosi iszrinkti: 
Prez.—Adolfas Malinauskas, 
V. prez.—W. Kvedera, 
Prot. sek r—Jonas Czesna, 
Fin. sekr.—Krakauskas, 
Kasierius.—K. Dziankauskas,

Kasos i J. Kaluszka, 
globėjai. į J. Kuczinskas,

Knįgų ) J. Kurtinaitis, 
peržiūrėtojai: | Y. Martynaitis,

Draugystės 
Margai ti s.

D-ras—J uozapas

Draugyste.

Broliai Philadelphios lie 
tnvviai, naudokitės isz 

progos!
Draugystė “P. Armino” laikė 

savo susirinkimę 6 d. Kovo ir 
nutarė, dėl palengvinimo norin
tiems įstoti, paskirti tikt 1 dol., 
įstojimo mokesties ant sekanezių 
dviejų susirinkimų, t. y. 3 Balan
džio, arba Werbų Nedėlioj ir 8 d. 
Gegužio. Dėltogi norinti prisira
szyti, tegul neužmirszta ir tegul 
kuo skaitlingiausiai susirenka ant 
minėtų susirinkimų; toliausįstoji
mai bus brangesnis, reiks mokėti 
pagal įstatus. Draugystė laiko 
paprastus susirinkimus pirm? ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 2 
vai. po pietų, salėje 238 Pine ui. 
Mieris draugystės yra: platinti 
dorę gyvenimu, prižiūrėti ligo
nius, palaidoti numirėlius, pri
glausti naszialczius, pagal sąnarių 
nutarimu ir tt. * Draugystėj nėra 
nė jokio priverstino dalyvavimo 
iszkilmėse, prie laidotovių. No
rinti prisiraszyti gali t ę daryti,nes 
draugystė yra geroje rėdoje, char- 
teris greitai bu*”gatavas. Laikosi 
ji gerai: per keturis mėnesius pri- 
siraszė su virszum 50 sąnarių. 
Geidžianczius prisiraszyti szirdin- 
gai užkvieczis. Draugystė.

Mitingas.
Chicago III.

Draugystia Liuosybės laikys 
savo prieszmetinį susirinkimu, sa
lėje L. Ažuko, 3301 Ąuhurn Av. 
mieste Chicagos, nedėlioj tuojaus 
po 12 vai. vidurdienio, 3 d. Ba
landžio, 1898 m., ant kurio bus 
apsvarstomi labai svarbus daly
kai ir rinkimas naujos administra
cijos. Dėltogi privalo pribūti ant 
to susirinkimo visi tos Dr-tės sa 
narei. Teipgi kiti dori žmonės, 
kurie nori į szię Draugystę įstoti, 
tegul pasiskubina ant prisiraezy- 
mo pakol dar įstojimas yra tikt 
$1; po metiniui susirinkimui bus 
jau pakeltas pagal konstituciją.

Su guodone, 
Dr-te Liuosybės.

Pasarga dėl Dr-tes Tesybes 
Mylėtoju! Prieszmetinis mi
tingas bus laikytas ne 2rę Ba
landžio, bet 161$, tam paežiam 
laike, rūmas 5tas, 800 S. Ashland 
Avė.

Wtrlausybe.

Nedėlioj, 3 Balandžio, 8 vai. 
vakare, salėje Liaudanskio, 3301 
Laurel st., kerte 33czios ui., Liet. 
Republ. Kliubas 6tos vardos lai
kys didelį Mass-Mitingu, aut ku
rio bus visi republikoniazki kan
didatai ir turės savo prakalbas. 
Dėltogi visi lietuviai ir wisi lie- 
tuviszki kliubai yra užpraazomi 
ant szio mitingo pribūti.

Wyrialsybe.

Subatoj, 2 Balandžio; 7 valan
dą vakare, salėj Wm. Schloiter- 
becko, 650 W. 21str., kertė Pauli
na str. L:et Republ. Kliubas 9tos 
vardos laikys didelį mass-mitin
gu, ant kurio bus republikoniszki 
kandidatai ir turės prakalbas. 
Dėltogi visi lietuviai ir visi lie- 
tuviezki kliubai yra užpraszomi 
antszio mitingo pribūti.

Wyrlausybe.

Liet. Republ. Kliubas 29-tos 
vardos laikys mass-mitingę su- 
batoj, 2 Balandžio, 7i vai. va- 
kare, salėje p. Karecko, 4612 At
lantic st., ant kurio visus lietu
vius tos vardos uipraszo pribūti, 
nes bus iietuviszki ir angliszki 
kalbėtojai, nuo kurių isagirsite 
apie svarbius dalykus.

Su guod. Wyriaū8ybe.

Liet. Republ. Kliubas 16 var
dos laikys mass-mitingę Subatoj 
2 Balandžio, 7J vai. vakare, Szy- 
kovnio salėje/kertė Milvaukee 
are. ir Noble str. ant kurio 
visi lietuviai ir visi lietuviszki 
kliubai yra užpraszomi pribūti, 
nes bus visi West Tovn kandida
tai ir kalbėtojai angliszki ir lietu
viszki.

Komitetas.

Keistuczio Liet. Republ. Kliu
bas 29to8 vardos laikys Mass-mi- 
tingę nedėlioj, 3 Balandžio, 5| v. 
vakare, salėj po nr. 4500 Paulina 
st., kertė 45-tos aut kurio už- 
kvieczia visus pribūti. '

Komitetas.

Lietu v isz kas Rep. K1 i ubas 7 tos 
vardos laikys didelį Masg-Mitin* 
gjų nedėlioj, 3 Balandžio, 4 vai. 
po pietų, salėje S. Leliasziaus, 
650 S. Canal st., ant kurio bus 
visi republ. kandidatai; ui tai 
wisus lietuvius uikvieczia atsi
lankyt'. Wyriausybė.

Antras metinis Balius.
Chicągoj, Gvardija D. L. K. 

Witauto turės savo ant rę metinį 
balių, nedėlioj, 24 d. Balandžio, 
1898, Bažnytinėje salėje aut Au- 
burn av. ir 33 ežios ui. Prasidės 
6 valandę vakare- Ant to ui
kvieczia visus lietuvius ir lietu
vaites prisirengti.

Komitetas.

Pajieszkojimai.
Pajieszk&u sawo pusbrolių, Antano ir 

Adomo Kielaiczių, isz Kauno gub., Ra
seinių pav., kaimo Jovaliszkių. Teiksi 
atsiszaukti ant adreso: *

*■ Jonas Brazaitis,
Ward st., Worcester, Mass.

Pajieszkau savo brolio, Stepono W»- 
siliaus, isz kaimo Czipėnu, Panevėžio 
pav. ir Jono Rudoko, isz kaimo Malai- 
szu, "Vilkmergės paw., abu gub. Kauno. 
Rudoko brolis Anufras labai serga ir 
trokszta susižinot su sawo broliu, o asz 
teipgi turiu labai svarbu reikalą prie 
brolio Stepono Wasilians. Atsiszaukite 
ant adreso:

Joseph VVasIlls,
Visalia, Cal.

Poszuknje posady.
Organista, Polak, poszukuje posady 

!rzy ko^ciele poiskim lub litewskim. 
esi odpowiedni swemu fachowi i na za- 

pytanie može dač dokladna odpowiedž.
VViadomošč:

JOHN REMOWICZ,
1S3 Endicott St., Boston, Mass.

Ant parandavojimo geras szto- 
ras ant grosernės, buczernės ar 
kitokio biznio, ir stone prie to. 
Gera vieta ant visokio biznio. 
Atsiszaukite pas J. Helinskį, 
3301 Laurel St.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau- 
siai suvaikszczios. Už greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresu:

A. OL8ZEV8KJ8,

924 33rd St., Chicago, III.

5 Andrius Žėglis, Toluca, UI., 
užlaiko lietuviszkgi saliunę. Turi 
geriausiji alų ir seniausias arielkas. 
Wisus lietuvius užpraszo atsilan- 
kyti.

Preke pinigų.
Ruakas rublis po................ 52jc.
Prusiszkos margės po........... 24įc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paežio 
kasztų.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wincas Kudarauskar* Ji
sai ežiose dienose atsilankys 
Bostone, Brocktone ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratą nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity
tojus. Dėltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

DR. C. B. H AM, 
Oydo wyru», moteris ir weiiras. 
Jeigu daktarai negalėjo paž'nt tawo ligos, ar* 

ba jeigu negalėjo tawg* Užgydyti, tai raasyk tuo
jau* pM l>-r| Ham'f, o ji* duos tau rodfdykaL 
Jeigu I>rM atrastu, kad tavo Ilga neužgydoma, 
tai pinigui tau sugražins ir nereikalauji nieko 
žudyti. D-fm Ham'aa yra teisyngu ir atsakan- 
cziu, o ligoniai* aplgkavojMt—kaipo tęva* sa
vo vaikai*. Zmnne*, kurie ant tatzczio jiMtko* 
jo rodo* wi*okiu daktaru, kurte keliolika metu 
lizkentejo hgM ligoubucziuoee, lyg per (tebuklu* 
tapo Užgydyti per D-rf Hin'i. Nekalbame ta 
pa*igirdami, bet tiktai *akome tlkrę tieaf. Ne- 
wtlkinklt *avo Ilgo*, ne* gali stoti* neUzgydo- 
ma. Tuojau* raisyk prie D-ro Hem o.

Gydyklų D-ro Ham'o negalimi gauti jokioje ap- 
tiekoje, a ne groserneje, e ne karoMmoje, ne paa 
pedlloriu. Km nori gautozysta* ir įvelkM gy
dykla*, tur staorlai rauyti prie D-ro Hatno. Bon- 
keta gydyklų kMttuoja tik 11.00, szeszioa bonke- 
le» |5.00. IszrMzant gydyklas. Nik aprMiyt sa
vo liga ir Indet in gromata piningu*, arba no- 
ney oraert, arba eMki. Gydyklas ir pamokinimu 
kaip gydyti* Įsisiusime atgale paėsta. Priilusk 
paczting markę ant atsakymo. AdresM toks:

DR. C. B. HAJtf, 
708-709 National Union Bnilding, 

__________ TOLEDO, O.

“Lietuvos” Agentai: 
Kėliau janeziais “Lietuvos” agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wietiniais Agentais szie: 
BALTIMORE, MD. 

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.
MT CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas.

BHENANDOAH. PA 
Andrius Maczys, 445 W Line St.

BROOKLYN, N. Y. 
Petras Ą-braitis, 800 Myrtle avė.

SCRANTON, PA. 
Juozas Petrykis, 1514'Ross Avė.

. PHILADELPHIA, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

GRAND RAP1DS. MICH.
F. Sidoras, 344 Hamilton St.

Szitų miestų lietuviai, norėdami 
sisteliuoti “Lietuva”,gali kreiptiesi prie 
augszcziaus minėtų agentų, o Jie noria 
iszpildys jų reikalus.

Pirmutine Lietuviscka

Fotografijų Trauktose
Trenlrle- j nUO 8 iki 6 Wb1 W»k- 
irauKia. į dienomjs lf nedfilios.
Lietus nė sziluma neužkenke.

Traukiu szliubines ir vlsokes fo
tografijas kas kokiu reikalauja

Teipgi fotografijas ant laikrodėliu 
luksztu. Isz senos fotografijos pada
rau daugiau, o Jeigu kas turi isz Lie
tuvos fotografija ir nori pats ant jo* 
būti, tai padaru teip, kad visai ne 
žym, iszrodo teip lyg butu visi sykiu 
traukti. Szitokios fotografijos
Kasztuoja $5.00 Tuzinas.

Norėdama szitokių fotografijų, turite 
prisiust abidvi: sawajair krajavair prie 
to $2.00 pinįgu. Malovoju abrozus nuo 

$4.00
ir augszcziau ar tai isz mažos ar senos 
fotografijos. Prisiusk fotografija ir 12.00 
tai iszmalevosiu 16x20 coliu didžio su 
rėmais. Užtikrinu už savo darbę kad 
bus geras. Teipogi makinu fotografijų 
traukimo ir abrozu malevojimo, kaipo 
vynszkus teip Ir moteriszkas labai pigei 
ir greit iszmokinu. Adresas:

G. BENSON, 
37&5f?!W.r’ Brooklyn, IT.

DOVANOS DEL WISU.

Ben. Hatowskis
027 S. Cana kerte Jndd ui., Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugellus, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir t.t.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už 15,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas

pirks už 110,00— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. VViska gvarantuoju ant metų.

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mane, o pirkaite viską 
pigiau kai kitur.

“Lietuvos” Agentas.

M. Damiionaitia 
Keliaujaneziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atsilankys 
Waterbury ir aplink priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
wisų tėnykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus už “Lietuvą”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvą”, o pi
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

Waterbnrio Meblin Kompanija 
(Waterbury Furnlture Co.) 

135—169 E. laio St. POLI’sVeaTRO.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted uL

Nujimn puikiM'Fotogi HJm, u* tutina Ūktai 
$2 00

Aa waMiin ir kitokiu miluUn n ujimą Fotogrs 
f Hm kopų Ik bumI.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikraaztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszcziusnume
rius galima gauti už 50c. 

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždykę.

Raszant reikia padėti adresu: 
Kev. A. Kaupas, 

1423 N. Main Av., Scranton, Pa

Vyriszti Apantavii $1.25
T»l kib* piltu* vyrrnkl apautuvul, tik 81.26 

I itniuruotl ir konrreciotal ozeverykal, dubelta- 
val* pirmai*, nepermlrk*tami ir'vtaokio gatuti
ko piraatai*.

Jonės The Shoeman,
824 Bank St.,WATERBURY, CONN

KOTARIJUSZAS.
CLA1M ADJVSrER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis prowomis ypaes priesz kom
panijas už sužeMumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:

F. P. Bradchulis,
593 S. Halsted St. CHICAGO.

Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos. 

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu* sdynose: nuo B iki 1Ž prietz plet 

Telepbonaa: Canal 78

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ku- 
kartlas, Juostas, Karūnas ir visus 
kitokius dėl- Draugyszcziu reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas manj, o 
priduosiu Jums prekes dvkai. Adresas:

CHA8. BALTRUKONIS, 
« 67 N. Leonard St.,

WATERBURY, - - - CONN

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kunigams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuviszkai-lenkiazkp dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(taftų) artistiszkai sziĮkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, tal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir 
tame pigiaus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

Dėltogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszcziu, kas 
reikalaujete gerai padirbtų virsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina 
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. AndnsMVicziite ir L. Bradliene, 

115 W. Division St. 
Chicago, Illinois.

8weikinamesawokostumeriu8azirdin- 
gai jiems dekawodami už ju prielanku
mą pereitame laike, Ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrė m J u su prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte paa 
mus su wisokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo taworus už pini
gus ir ant bargo, perka ingijomedaugy
be koetumeriu ir sawo bizny paatateme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKITs
Kas nedele esti pigus iszpardawimai 

Karpetu, Purceiiniii Indau, Me- 
bliu, Pecziu ir tt.

Grabai ir kiti wlsl Pagrabinial 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinilca^.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 BankirRiverSideSts.
Waterbury, Conn,

Užlaiko geriausius gerymus; szalta 
Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczius.

NAUJAS

Lietuwiszkas Kotelis.
PETRO ABRAICZIO,

686 6th Avenue, kerte 21 mos ulyczios, 
BROOKLYN, N*Y.’

Atidarė* nauja hotell Ir Miltina. VžprMzau ari
au* Lletuwiu* pa* mane atailankyti, b busite 
svetingai priimti. Su guodone,

Ab raitis

Autuka

Ant pareikalavloto Braukite mane ko- 
žname laike isz District Telefon Ofiso, 
5 E. M ai n St. 4 •

Greitai patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

Laikrodis

SZIAS 
OOWaNA8

wine]lmu mui taworu.M■ ■ 
iftdMaiaB* Jamlt šilta St

tiazna mvvuustKa wrrw» laiBiuucn. -------- ---------
naujo* m*do* lukaztal. puikiai l*tkvietkauu> ni
keliniai* k wletkai». padirbti lai 14 K. aakao. pa
dalau* praiteaka ddabra; gerai talka rodo. Gva- 
rantuota* aat b meta, l*arodo lyg tiS laikrodėli*. 
Kiekviaakne talke **U parduot až |1O ar S12- 
Telūri prliiutime ilbadczia Javo* deimanto 
aepinka. Laikrodėli. Mwe]v*ri Ir suplaka prlilu- 
•ime pereipnu. G»Je*i apžiūrėt, <4 A (k jei- 
gupaaidabo*. uimoke* espreiui Ir
kMztu* atvežimo Ir pasiimk rau ta voru*. Gali di
deliu* padaryt pinigu* perdawinedamM uuiu ta- 
woru*. Pamėgink.

Insurance Wholesale Mdsc.Co.,
I«T DBARBOąn S«. 8 H ĮSAGO.

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kvietka, kuri no- 
rineziam ja pauos
tyti try kaita i n a- 

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokio* dar lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
salintas visokiu sstuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo issgaus, 
tos preke SI,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

akis apmonyt Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu..

Turiu gražiausiu popieru grumstoms 
su kvietkoms ir drakuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavojl- 
mui gromatu. Turiu visokiu knyga: 
maldaknygių ir istorija. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prisiunezia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktu Adresas mano toks: 

Joseph Matutis, _ A- 
287 Wythe Avė., Brooklyn, N.Y.'

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms
SWARBIAU8IAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu dt>- 

Ii arus užsimoka isz wirszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebraa- 

. gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai iszsiplatinus po wisa Ame
rika, deltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuwiszkai, lenkiszkai ir aa- 

" gliazkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant -----
riaušių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis sviete. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz vissi 
kitų agentų. Mes teipgi parduodatpe lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

“Lietuvos” Redakcijoj talpinasi Stacija Chica
gos Paczto po wardu:

Sub-Station No. 60. ,
Kurioje yra lazduodami ir iszmokami paczto 

Money Orderei: registruojasi gromatos, sluncziasi 
wisoki siuntiniai: knįgos, fotografijos ir tt; parsi
duoda markes* postai-kortas, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
f aut pin|gus už prisiųstą jums money orderį, atei- 
it| “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 

be jokio klapa^o.
Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 

cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

A. Olszewskis,
Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registruotose grom&tose arba per “money order”, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromata registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,*pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo /tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Europiecziai gali gaut “Lietuvę” Prūsuose, Tilžėje pas Jurg Lapinę u± 
S2,ooarba 4 rublius ant metų.

LMiMlszka flgileka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257GELT0.NĄ.PAR WĄ, MUS A PTJEKOS .257

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdowanota

iurn» DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rupestlnsra. tei
singa ir artistii 
dirbimą.

KRAJOWA

4894

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKABDŲ,ROŽĖTŲ, 
RĖKLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Tariu ui garbę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodot i n. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Plgiausei, Telslngiausel 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsi i m dama iazdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galia 
vlskę padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Bu guodone
W. SLOMLN8KA, 079 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
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